
Chas A Blatchford & Sons Ltd, Lister Road, Basingstoke, Hampshire, RG22 4AH, United Kingdom, www.endolite.co.uk

Customer Services, Tel: +44 (0) 114 263 7900, Fax: +44 (0) 114 263 7901, sales@blatchford.co.uk

DUCH DOBY: INOVACE V MINIATURNÍM BALENÍ. 

Nízkoprofilové choddlo s nejlepšími terénními vlastnostmi včetně nezávislých patních a palcových pružin 
sestrojené pro vynikající kopírování terénu a odezvu. 

Rozsah velikostí: 22cm až 30cm

ZÁRUKA
36 měsíců na chodidlo Espirit, 
12 měsíců na plášť chodidla

Vel. 25-30 dimenzované do 125kg 
Vel. 22-24 dimenzované do 100kg

KOSMETIKA

Plášť chodidla Esprit zahrnuje zaklapávací kosmetickou 
podložku pro usnadnění kosmetických úprav. Ta je součástí 
balení.  

*Pro tmavý tón pláště chodidla připojte k číslu dílu označení D

Příklad

ESP	 25L	 3
Vel./str.	  Sada pružžin

44-52 53-59 60-68 69-77 78-88 89-100 101-116 117-125

1 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7 8

Váha osoby po amputaci (kg)

Pouze velikost 25-30
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ad

a 
pr

už
in

555g*
(s pláštěm nohy) 

Vel. 22-30=100kg K1-K4 
Vel. 25-30=125kg K1-K3

Váha komponentu: 

Max. váha pacienta: 

Konstrukční výška: 

Výška paty: 

65mm vel. 22-24 
70mm vel. 25-26 
75mm vel. 27-30 
10mm

Doporučeno pro úroveň aktivity: 

Profil předepisování

** vel.
22-24 = 70mm
25-26 = 75mm
27-30 = 80mm

* vel.
22-24 = 65mm
25-26 = 70mm
27-30 = 75mm
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Vertikální komprese
Výsledky vertikální komprese na obr. C dokazují, že Espirit 
zajišťuje lepší tlumení nárazů než konkurenční produkty:  X, Y a 
Z.

Analýza chůze
• Rovnoměrný přenos posouvajících sil pro 

hladké zhoupnutí

• Tripodní orientace pružin zajišťuje přirozený 
přenos zatížení při konečném stoji.

• Efektivní impuls pro pohyblivost s 
energetickou odezvou

TTPro®

Tlumič kroutivého 
momentu a 
nárazů

Zátěž (N)

Komprese (mm)

Esp
rit

Obr. C

 X Y Z 

Testy dokázaly, že chodidlo Espirit zajišťuje vynikající 
kopírování terénu, a zároveň umožňuje vynikající 
návrat energie z palce.

Obr. A Obr. B

Tyto obrázky z testů dokazují, že Esprit dosahuje rovného 

chodidla při sklonu  5o a zatížení 500N, viz obr. A & B, 

zatímco konkurenční chodidla potřebují pro dosažení rovného 

chodidla 900 až 1500 N (kategorie pružin zvoleny pro osoby po 

amputaci o váze 70 kg). To dokazuje, že Espirit zajišťuje aktivní 

kopírování terénu po celý cyklus chůze, nejen při počátečním 

patním nárazu.

Esprit je ideální volbou pro aktivní 
osoby po amputaci, které chtějí 
využívat nohu s energetickou odezvou 
a minimální konstrukční výškou. Tento 
produkt byl navržen tak, aby byl 
kompatibilní s nejmodernějšími 
jednotkami s nastavitelnou výškou paty 
a nárazovými tlumiči.
Esprit nabízí vynikající krokovou
odezvu v kompaktním
designu.

Kopírování sklonu:
Espirit napodobuje přirozenou 

nohu tím, že se aktivně přizpůsobuje 

každému terénu. V testech Esprit  

vykázal kopírování terénu a 

dokonalé uzpůsobení váze a úrovni 

aktivity uživatele v průběhu celého cyklu chůze.

Vertikální uzpůsobení: Espirit se během 

aktivity stlačuje díky patentovanému nezávislému 
odchýlení pružin paty a palce za účelem maximalizace 
pohodlí uživatele. 

Řízení energie: Nízkoprofilové pružiny 

obsahují  e-carbonTM  pro zajištění proporcionální a 

efektivní odezvy na oblíbené činnosti uživatele. Hladké 

zhoupnutí má příznivý účinek na transfemorální stabilitu a 

efektivitu chůze. Stabilita:
Tripodní systém zajišťuje vynikající mediolaterální

uzpůsobení a efektivně se přizpůsobí každému 

terénu. Konstrukční kombinace:
Espirit má řadu doplňujících komponent pro tlumení 
nárazů a nastavení paty.

 

Brio  zařízení pro 
nastavení výšky 
paty




