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 Polycentrische kniescharnieren Monocentrische kniescharnieren
Om de functionele voordelen van de Ottobock knie-
scharnieren te kunnen benutten is een correcte basis-
opbouw, bijv. in de PROS.A of de L.A.S.A.R. Assembly 
nodig als volgt:  

1   Positioneer het midden van de voet 30 mm voor 
de opbouwlijn (neem het opbouwadvies uit de 
gebruiksaanwijzing van het kniescharnier en 
de voet in acht).

2   Stel de effectieve hakhoogte plus 5 mm en de 
exorotatie van de voet in(neem het opbouwadvies 
uit de gebruiksaanwijzing van de voet in acht).

3   Positioneer het opbouwreferentiepunt (bij mono-
centrische scharnieren = rotatieas; bij polycen-
trische scharnieren = voorste bovenste as) ten 
opzichte van de opbouwlijn, op de plaats zoals 
aangegeven in het opbouwadvies. Houd rekening 
met de afstand van de knie tot de grond en met 
de exorotatie van de knie (de stopbit stelt deze 
in op ca. 5°). Aanbevolen sagittale positionering 
van het opbouwreferentiepunt: 20 mm boven de 
kniespleet.

4   Verbind de voet met behulp van de buisadapter 
met het kniescharnier.

5   Markeer lateraal het midden van de koker door 
proximaal in het midden en distaal in het mid-
den een punt te zetten. Trek een lijn door de beide 
punten vanaf de rand van de koker tot het uitein-
de van de koker.

6   Positioneer de koker zo, dat de opbouwlijn door 
de punt proximaal in het midden loopt. Stel de 
kokerflexie in op 3 – 5°, maar houd hierbij wel 
rekening met de individuele situatie (bijv. heup-
contracturen) en met de afstand van de tuber tot 
de grond.

7   Verbind de koker met behulp van de adapter met 
het modulaire kniescharnier.

3R60 EBS / 3R60 EBSPRO 3R106 Basisopbouw* 3 3R93 C-Leg/ C-Leg compact Basisopbouw* 3

3R20 / 3R36 0 mm 3R15 / 3R49  – 10 mm

3R21 / 3R30 0 mm 3R17 / 3R33  – 15 mm

3R23 / 3R32 0 mm 3R22 / 3R34  – 15 mm

3R46 0 mm 3R40/3R41  – 15 mm

3R55 0 mm 3R80  0 mm

3R60 EBS 0 mm 3R90  – 10 mm

3R60 EBSpro 0 mm 3R92  – 10 mm

3R72 0 mm 3R93  – 10 mm

3R78 0 mm 3R95 / 3R95=1  – 15 mm

3R106 0 mm C-Leg  5 mm

C-Leg  compact  5 mm

"–" = verplaatsing naar achteren

Aanbevolen prothesevoeten volgens MOBIS voor:
3R60  1M10 Adjust, 1A30 Greissinger plus,   

1D35 Dynamic Motion, 1C30 Trias, 1C40 C-Walk, 
1E56 Axtion, 1E58 Axtion DP, 1C60 Triton,    
1C61 Triton Vertical Shock, 1C62 Triton Harmony, 
1C63 Triton Low Profile of 1C64 Triton Heavy Duty

(keuze op basis van de mobiliteitsgraad en de functionele 
eisen van de patiënt)

Aanbevolen prothesevoeten volgens MOBIS voor:
3R106  1M10 Adjust, 1A30 Greissinger plus,   

1D35 Dynamic Motion, 1C30 Trias, 1C40 C-Walk, 
1E56 Axtion, 1E58 Axtion DP, 1C60 Triton,  
1C61 Triton Vertical Shock, 1C62 Triton Harmony, 
1C63 Triton Low Profile of 1C64 Triton Heavy Duty

(keuze op basis van de mobiliteitsgraad en de functionele 
eisen van de patiënt)

Aanbevolen prothesevoeten volgens MOBIS
(keuze op basis van de mobiliteitsgraad en de 
functionele eisen van de patiënt) kunt u vinden 
in de gebruiksaanwijzingen van de kniescharnie-
ren.

Aanbevolen prothesevoeten volgens MOBIS voor:
3R93  1M10 Adjust, 1H32-1H40 Normscharniervoet,  

1S101-1S103 SACH+-voet, 1D10 / 1D11 Dynamic voet, 
1A30 Greissinger Plus, 1D35 Dynamic Motion of 
1C30 Trias

(keuze op basis van de mobiliteitsgraad en de functionele 
eisen van de patiënt)

Aanbevolen prothesevoeten volgens MOBIS voor:

C-Leg /       1D10 Dynamic voet, 1M10 Adjust,
C-Leg compact   1A30 Greissinger plus,    

1D35 Dynamic Motion, 1C30 Trias,  
1C40 C-Walk, 1E56 Axtion,   
1E57 Lo Rider, 1C60 Triton,   
1C61 Triton Vertical Shock,   
1C62 Triton Harmony,   
1C63 Triton Low Profile of   
1C64 Triton Heavy Duty

(keuze op basis van de mobiliteitsgraad en de functionele 
eisen van de patiënt)

Aanbevolen prothesevoeten volgens MOBIS

(keuze op basis van de mobiliteitsgraad en de 
functionele eisen van de patiënt) kunt u vinden 
in de gebruiksaanwijzingen van de kniescharnie-
ren.
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Na de basisopbouw van de afgebeelde bovenbeenpro-
thesen volgt de statische opbouw met de L.A.S.A.R. 
Posture. Ga als volgt te werk om ervoor te zorgen dat 
de prothese voldoende stabiliteit geeft en de zwaaifase 
gemakkelijk kan worden ingezet:

1   Om te bepalen waar de belastingslijn loopt, 
vraagt u de bovenbeengeamputeerde (met zijn 
schoenen aan) met het prothesebeen op de 
krachtmeetplaat van de L.A.S.A.R. Posture en 
met het andere been op de hoogtecompensatie-
plaat te gaan staan. Daarbij moet de prothese-
zijde voldoende worden belast  
(> 35 % van het lichaamsgewicht).

2   Door verandering van alleen de plantairflexie 
de opbouw zo aanpassen, dat de belastingslijn 
(laserlijn) in overeenstemming met het opbouw-
advies van het kniescharnier voor het opbouw-
referentiepunt komt te lopen (geldt niet voor de 
3R60; zie afb.).

3   Optimaliseer de dynamische opbouw tijdens het 
proeflopen. Besteed daarbij vooral aandacht aan 
de volgende punten en pas de prothese zo nodig 
op deze punten aan:
•  flexiestand van de koker door controle van de 

staplengtesymmetrie (sagittale vlak);
•   adductiestand van de koker en m-l-positione-

ring van de kokeradapter (frontaal vlak);
•  rotatiestand van de knieas en exorotatie van de 

prothesevoet (transversaal vlak).

4   Documenteer de prothesegegevens vervolgens, 
bijv. met behulp van de bewegingsanalysesoft-
ware 'Dartfish'.

3R20 / 3R36  – 35 mm 3R15 / 3R49 – 40 mm

3R21 / 3R30  – 35 mm 3R17 / 3R33 – 45 mm

3R23 / 3R32  – 35 mm 3R22 / 3R34 – 45 mm

3R46  – 35 mm 3R40/3R41 – 45 mm

3R55  – 35 mm 3R80 – 35 mm

3R60 EBS     – 10 mm** 3R90 – 40 mm

3R60 EBSpro  – 10 mm** 3R92 – 40 mm

3R72  – 35 mm 3R93 – 40 mm

3R78  – 35 mm 3R95 / 3R95=1 – 45 mm

3R106  – 35 mm C-Leg – 30 mm

"–" = verplaatsing naar achteren

 *) volgens prof. Blumentritt
**) opbouwreferentiepunt is voorste 

onderste as

C-Leg  compact – 30 mm

"–" = verplaatsing naar achteren

*) volgens prof. Blumentritt
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Opbouwadviezen voor modulaire TF-beenprothesen

Belastingslijn

Voorste  
onderste as

– 10 mm  

– 10 mm  

Belastingslijn

Voorste  
bovenste as

– 35 mm  

– 35 mm  

Belastingslijn

Opbouwreferentiepunt– 40 mm  

– 40 mm  

Belastingslijn

Opbouwreferentiepunt– 30 mm  

– 30 mm  
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