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3D L.A.S.A.R. Posture
Brengt balans in het dagelijks leven
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De opbouw van een prothese of orthese is in hoge mate 
bepalend voor de kwaliteit van het door u geleverde 
product. Alleen wanneer de statische opbouw correct is, 
kan de functionaliteit van een hulpmiddel optimaal tot 
zijn recht komen en kan het de gebruiker weer zo mobiel 
en onafhankelijk mogelijk maken.  

Pas de juiste statische opbouw 
zorgt voor een grote mobiliteit  
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Hulpmiddelen met een correcte statische opbouw 
hebben een positief effect op de houding en de 
mobiliteit van de gebruikers: het aannemen van 
een verkeerde houding wordt tot een minimum 
teruggebracht, het lichaam wordt ontlast en het 
wordt gemakkelijker om het evenwicht te bewaren. 

De 3D L.A.S.A.R. Posture ondersteunt orthope-
disch instrumentmakers bij de optimale opbouw 
van prothesen en orthesen en bij de controle  
van de lichaamshouding. De laatste tijd is de  
3D L.A.S.A.R. Posture op verschillende punten 
zodanig verder ontwikkeld, dat het werken  
met dit beproefde en vanwege zijn vele voor- 
delen gewaardeerde product nog eenvoudiger  
en comfortabeler is geworden. Er is vooral 
aandacht besteed aan vereenvoudiging van de 
documentatie en uitbreiding van de meetfuncties.

Bij de nieuwe 3D L.A.S.A.R. Posture maken 
cameraʼs live fotoʼs van de patiënt terwijl deze  
op de meetplaat staat, en sturen ze deze fotoʼs  
naar een tablet. Op het scherm van de tablet 
worden de gemeten krachten in de vorm van  
lijnen tot op de millimeter nauwkeurig in de  
foto van de patiënt geprojecteerd. 

Statische opbouw of controle van de  
lichaamshouding bij:
• Prothetiek van de onderste extremiteit
• Individuele orthetiek van de onderste extremiteit
• Het aanmeten van orthopedische schoenen
• Een verkeerde stand of houding van het bekken 

en/of de benen
• Beenlengteverschil
• Fysiotherapie
• Revalidatie 

Prothetiek
• Onderbeenprothetiek
• Bovenbeenprothetiek
• Heupexarticulatieprothetiek

Orthetiek
• Aanmeting van orthopedische voetbedden  

en/of schoenen
• Onderbeenorthesen
• Orthesen voor het gehele been
• Orthesen voor het gehele been en de heup

Geïntegreerd gegevensbeheer voor het 
documenteren van het proces van aanmeting en 
opbouw van het hulpmiddel incl. vergelijkende 
aanzichten en een exporteerbaar PDF-bestand

Toepassingsgebieden van de  
3D L.A.S.A.R. Posture
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Alle voordelen  
in een oogopslag

Gemakkelijk te 
transporteren

Automatische en  
volledige documentatie  
van de aanmeting en  
opbouw van het hulp-
middel

Vereenvoudigt de  
communicatie  
met de kostendragers

Gemakkelijke en 
ongecompliceerde 
prothese- en orthese- 
opbouw

Modern en functio-
neel design

Tablet met  
helpfunctie

3D L.A.S.A.R. 
Posture

Meting van de verticale 
krachten zoals bij de 
L.A.S.A.R. Posture

Weergave van de verticale 
en horizontale kracht geeft 
een beeld van de reële 
belasting

Eenvoudige verandering van 
camera-aanzicht maakt het 
onnodig dat de drager van 
het hulpmiddel anders gaat 
staan

Uitgebreide tutorials, 
hulpfuncties en geïnte-
greerde adviezen voor  
de protheseopbouw

Uitgebreide patiëntenda-
tabank met gegevens over 
de aanmeting en opbouw 
van het hulpmiddel, een 
vergelijkend aanzicht en 
PDF-generatie

Screenshot-functie 
voor een snelle vastleg-
ging en analyse van de 
meetsituatie

Synchrone meting en  
weergave van de kracht  
van beide benen incl.  
weergave van de bela-
stingsverdeling 
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Met de 3D L.A.S.A.R. Posture worden de krachten 
gemeten en voor beide benen tegelijk weergege-
ven in de vorm van lijnen die tot op de millimeter 
nauwkeurig in de foto van de patiënt worden 
geprojecteerd. Door de gelijktijdige weergave van 
beide benen wordt duidelijk hoe deze elkaar 
beïnvloeden. Zo leidt een belastingsverandering 
als gevolg van een aanpassing aan het hulpmid-
del tot een onmiddellijke reactie van het contra-
laterale been. 

De 3D L.A.S.A.R. Posture maakt het mogelijk  
het effect van een gewrichts-/scharnierstabiliteit 
door grondreactiekrachten nog tijdens de meting 
te controleren. Door de instelling van de plantair-
flexie onder belasting verloopt de fijnafstelling 
van het hulpmiddel bijzonder snel en doelgericht.  
De afstand van de krachtvectoren tot referentie-
punten in het gewricht/scharnier of elders in het 
lichaam kunnen tijdens de opbouw en aanmeting 
direct bij het hulpmiddel van de gebruiker worden 
ingesteld.

Bijzonder praktisch is ook dat het gewicht van  
de patiënt per plaathelft (in %, kg of p.) kan 
worden weergegeven, zodat direct duidelijk is  
hoe de belasting is verdeeld. Hoe de benen elkaar 
beïnvloeden, kan alleen goed worden vastgesteld, 
wanneer beide benen ongeveer gelijk worden 
belast. Wanneer de gebruiker de beide plaathelf-
ten niet gelijkmatig belast, verschijnt er een 
waarschuwing op het scherm. Daarnaast worden 
de torsiemomenten (in Nm) aangegeven.

Het veranderen van het cameraperspectief –  
van sagittaal naar frontaal, van een aanzicht  
van de benen naar een aanzicht van het boven-
lichaam – gebeurt door het simpelweg indrukken 
van een knop zonder dat de gebruiker anders op 
de plaat hoeft te gaan staan.

Om reproduceerbare metingen mogelijk te 
maken, kan de opbouwsituatie eveneens door  
het indrukken van een knop worden opgeslagen 
als screenshot.

Complexe toepassingen –  
heel ongecompliceerd

In het live-aanzicht wordt de belastingssituatie voor beide benen tegelijk weergegeven. Dit is zowel mogelijk in 
de 3D L.A.S.A.R. Posture modus (afbeelding 1) als in de L.A.S.A.R. Posture modus (afbeelding 2). Daarnaast 
kunnen hulplijnen tot op de millimeter nauwkeurig worden geprojecteerd en kunnen de opbouwlijnen voor de 
Ottobock componenten in overeenstemming met de opbouwadviezen in de live-afbeelding worden ingevoegd 
(afbeelding 3). U legt de meetsituatie vast door middel van screenshots. 
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De meetwaarden van de in de vorm van screen-
shots vastgelegde belastingssituatie kunnen 
achteraf worden bepaald en de belastingssituatie 
kan gedetailleerd worden gedocumenteerd. 
Bepaalde delen van de opnamen kunnen grijs 
worden gemaakt, er kunnen teksten aan worden 
toegevoegd en het is mogelijk de afstand van de 
belastingslijn tot de referentiepunten tot op de 
millimeter nauwkeurig te meten.

Functies als een virtuele 50:50- en 60:40-mal  
die in de afbeelding kan worden geprojecteerd,  
en de geïntegreerde zoomfunctie helpen u erbij 
ieder detail nauwkeurig onder de loep te nemen. 

In de geïntegreerde gebruikersdatabank wordt 
ieder screenshot met datum opgeslagen en  
gekoppeld aan de gebruiker, zodat u het proces 
van de aanmeting en opbouw van het hulpmi-
ddel eenvoudig kunt documenteren. Ook is het 
mogelijk verschillende screenshots in de vorm 
van een vergelijkend aanzicht tegelijk te bekijken.

Dankzij de mogelijkheid om bepaalde gegevens 
van de patiënt en screenshots van de metingen 
samen te voegen in een PDF-bestand wordt de 
communicatie met de kostendragers duidelijk 
vereenvoudigd. 
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Ons doel bij de verdere ontwikkeling van de  
3D L.A.S.A.R. Posture was u het werk zo eenvou-
dig mogelijk te maken. Daarom vindt u onder de 
helpfunctie van de toepassing zowel de vanouds 
bekende opbouwadviezen voor TT- en TF-prothe-
sen als stap-voor-stap-animaties voor de prothe-
seopbouw en het doen van metingen en adviezen 
voor de interpretatie van de meetresultaten. 

Goed om te weten: als er in de loop van de tijd 
nieuwe Ottobock prothese- en orthesescharnieren 
op de markt komen of als de opbouwrichtlijnen 
veranderen, blijft u met de app-updates altijd 
helemaal up-to-date. 

Toepassingsvoorbeeld: afwijkingen in de 
loop van de belastingslijnen in de 3D-modus
• Van elkaar verwijderde krachtaangrijpings-

punten
• Naar boven toe sterk naar elkaar toe gericht 

Mogelijke oorzaken
• Basisopbouw niet (goed) uitgevoerd
• Statische opbouw met schoenen aan niet  

geoptimaliseerd
• Verschillende hakhoogtes van  

verschillende schoenen niet aangepast
• TF-prothesen: spitsvoetstand voor  

kniestabilisatie
• Orthese: spasme 

Mogelijke oplossingen
• Basisopbouw goed uitvoeren
• Statische opbouw met schoenen aan optimal-

iseren (prothetiek: plantairflexie aanpassen)
• Verschillende hakhoogtes van verschillende 

schoenen aanpassen met behulp inlegzolen 
(contralaterale zijde ook in aanmerking nemen)

• Orthese: met geschikte middelen het bodem-
contact van de verhoogde hak tot stand bren-
gen, zodat de krachten evenwichtiger worden 
verdeeld

Toepassingsvoorbeeld: afwijkingen in de loop van de  
belastingslijnen (links: 3D L.A.S.A.R. Posture modus;  
rechts: L.A.S.A.R. Posture modus)

Stap-voor-stap-animaties begeleiden 
u bij de hulpmiddelopbouw
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Een koffer vol  
mogelijkheden

De 3D L.A.S.A.R. Posture bestaat  
uit de volgende componenten
• Twee met elkaar verbonden krachtmeetplaten  

die onafhankelijk van elkaar de grondreactie-
kracht meten

• Twee statieven met elk twee geïntegreerde 
cameraʼs

•  Een tablet die fungeert als weergaveen als 
bedieningseenheid

•  Een transportkoffer met wieltjes en een uittrek-
baar handvat, waarin alle componenten zijn 
ondergebracht. De beide helften van de koffer 
dienen bovendien als statiefvoet voor de came-
rastatieven. Als alternatief kan het systeem uit de 
koffer worden gehaald en worden geïnstalleerd 
op een vaste plaats 

Technische gegevens
• Artikelnummer:  743L500
• Producttype: medisch hulpmiddel klasse 1 M
• Elektrische aansluiting: 110 – 240 V / 50 – 60 Hz
• Max. belasting: 150 kg
• Meettolerantie: 1 mm op het belastingspunt
• Benodigde ruimte: 1,80 m x 1,80 m
• Afmetingen van de koffer:  

280 mm x 630 mm x 520 mm
• Gewicht incl. koffer: 20 kg

Transportkoffer met wieltjes  
en uittrekbaar handvat

Compleet systeem, bestaande uit twee 
statieven met elk twee camera's, een 
krachtmeetplaat en een tablet

Otto Bock Benelux B.V.
Mandenmaker 14 · NL–5253 RC Nieuwkuijk/Niederlande
T +31 73 51 86-488 · F +31 73 51 14-960
info.benelux@ottobock.com · www.ottobock.nl


