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Ipso Cast – efficiënter gips in een  
optimale pasvorm modelleren
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Met behulp van de Ipso Cast kunt u tijd  
besparen bij de vervaardiging van een transtibiale 
prothesekoker en tegelijkertijd de kwaliteit ervan 
verbeteren. De nieuwe techniek bestaat uit een 
bi-axiaal geweven gevlochten kous, die met een 
adapter op het Ottobock gipsapparaat is aange-
bracht. Dankzij de speciale structuur simuleert de 
gevlochten kous tijdens het verwijderen van het 
gips de passende drukverhoudingen die later in 
de koker optreden.
De instrumentmaker kan direct tijdens het 
verwijderen van het gips ingrijpen en op bepaalde 
plaatsen extra druk opbouwen. Er ontstaat zo een 
geoptimaliseerde afdruk waarmee een gipsmodel 
in een optimale pasvorm kan worden gegoten. 
Met Ipso Cast kan veel tijd bespaard worden bij 
de vervaardiging van een testkoker. Tegelijkertijd 
beschikken gebruikers zo over een prothesekoker 
met een optimale pasvorm en profiteren zo van 
meer veiligheid, meer draagcomfort en fysiologi-
schere bewegingspatronen.

743Y760=* Afdrukkous

Artikelnummer 743Y760=90 743Y760=110 743Y760=140
Voor 743G15 Ipso Cast
Diameter 90 mm 110 mm 140 mm
Materiaal polyamide

743G15 Ipso Cast

Artikelnummer 743G15
Afmeting  
bevestigingsring, ØxH 255 mm x 35 mm

Voor voor de montage op het 743A11 Ottobock gipsapparaat

Te gebruiken voor verwijderen van gipsnegatief onder druk om een transtibiale 
prothesekoker te vervaardigen

Inhoud van de 
levering

1x adapter voor de aansluiting op het 743A11 Ottobock 
gipsapparaat, 3x bevestigingsring voor afdrukkous 
(⌀110mm, ⌀140mm, ⌀180mm), 1x 743Y760=90 afdruk-
kous (⌀ 90mm), 1x 743Y760=110 afdrukkous (⌀ 110mm), 
1x 743Y760=140 afdrukkous (⌀ 140mm)

Alle voordelen in een oogopslag
• Tijdbesparing bij het modelleren van een 

gipsmodel voor een prothesekoker voor transti-
biaal-geamputeerden

• Verbeterde kwaliteit door simulatie van de 
drukverhoudingen die later in de prothesekoker 
werken

• Optimalisatie van de details door direct tijdens 
het verwijderen van het gips in te grijpen

Meer informatie op:  
pe.ottobock.com/nl/743G15.html


