
Hoe zit het met de 
verminderingspercentages?

Geen zorgen! Onze specialisten zullen 
onze eigen algoritmes gebruiken om het 
optimale verminderingsniveau voor uw 
patiënt te bepalen, afhankelijk van de vorm 
van zijn lidmaat, het type silicone dat u 
hebt gekozen en de lokale elastomeerdikte.

Een samenvatting van de kenmerken van 
Your™ liner zal samen met het product 
worden verstrekt.

Hoe zit het met de niet-omcirkelde zones?

Geen probleem ! Als u zones zonder 
aanwijzingen achterlaat, passen onze 
specialisten aangepaste dikteprofielen toe, 
gebaseerd op de expertise van MotionTech in 
het relevante veld.

Er zullen ook hellingen worden toegepast, 
zowel tussen de zones om een gladde 
voeringsvorm te verkrijgen, als op de algemene 
voering om de algemene consistentie te 
homogeniseren.

Voorbeeld: op 3 cm van het distale uiteinde meet 
je een strakke omtrek van 25 cm en een losse 

omtrek van 26.4 cm.

1. Metingen

Begin met het meten van de ledematen van uw patiënt.

Teken een stippellijn rondom het ledemaat waarvan u een omtrekmeting 
wilt uitvoeren.

Meet 3 lengtes voor elke getrokken lijn:
1) Afstand tot het distale uiteinde volgens de anterieurcurve van het lidmaat
2) Strakke omtrek terwijl u het meetlint licht aanspant
3) Losse omtrek met bijna geen spanning

Meld deze 3 metingen in de Your™ Liner iOS-App of het Your™ Liner 
bestelformulier.

Herhaal deze metingen zoveel mogelijk langs de ledematen. Meer 
metingen zorgen voor een betere precisie van Your™ liner.
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Schrijf 4 letters op de ledemaat met 
vermelding van de Anatomische 
Richtingen: A voor Anterior, L voor 
Lateraal, P voor Posterior en M voor 
Mediaal.

Teken een kruisje dat het distale 
uiteinde aangeeft. Dit wordt gebruikt 
om de distale bevestiging voor pin-lock 
liners te plaatsen.
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• 

Andere opmerkingen
Vergeet deze indicaties niet!

2. Zones

Definieer de specifieke zones waar u iets bijzonder wilt doen of 
om de gewenste diktes aan te geven.

Teken de grenzen van een zone op het lidmaat en schrijf een leesbaar 
en uniek nummer (“ZONE ID N°”) binnen de zone.

Geef voor elke zone de volgende informatie aan onder het 
overeenkomstige ZONE ID-nummer in de Your™ Liner iOS-toepassing 
of het bestelformulier van Your™ Liner:
1)    het weefseltype (bv. bot, spieren, vet, enz.),
2)    gewenste siliconendikte,
3)    eventuele opmerkingen / verduidelijkingen die u heeft

• 
 

• 
 

Voorbeeld: omcirkel het kuitbeenhoofd en schrijf 
er 3 in. Voor ZONE ID nr. 3, specificeer in de 

app: type: bot, dikte: 9mm, opmerkingen: lichte 
bescherming van het kuitbeenhoofd.
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1)

2)
3)

Metingen langs de gehele lengte 
van het lidmaat, te rapporteren 
in App of Bestelformulier, voor 
elke meetregel:

1. Metingen 

Teken een kruisje dat de plaats van het 
distale uiteinde aangeeft (overeenkomend 
met het middelpunt van de distale 

bevestiging voor de Pin-lock liners).

3. Distale uiteinde

2. Zones

Zones om de siliciumdikte 
te bepalen, te rapporteren in 
App of Bestelformulier voor 
elk ZONE ID-nummer:
1)    Type weefsel
2)    Dikte van het elastomeer
3)    Commentaar

A voor Anterior, L voor Lateral, P 
voor Posterior en M voor Medial

3. Anatomische richtingen

Afstand tot het distale 
uiteinde, gemeten bij het 
volgen van de anterieurcurve
Strakke omtrek
Losse omtrek
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