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Δυνατότητεσ Δραςτηριοτήτων 
 
 
Πολλοί διαφορετικοί παράγοντεσ πρζπει να λθφκοφν υπόψθ κατά τθν τοποκζτθςθ ενόσ τεχνθτοφ 
μζλουσ . Η γενικι υγεία , το φψοσ και το βάροσ του ακρωτθριαςμζνου ατόμου λαμβάνονται υπόψθ , 
κακϊσ και το επίπεδο ακρωτθριαςμοφ και το μικοσ και το ςχιμα του εναπομείναντοσ μθροφ . Ο 
ςυνδυαςμόσ αυτϊν και άλλων παραγόντων ςθμαίνει ότι οριςμζνα προϊόντα κα είναι πιο κατάλλθλα 
από άλλα. 
 
Οι παράγοντεσ αυτοί ςθμαίνουν ότι δεν είναι δυνατόν  να γίνει μία ακριβισ επιλογι μζςω 
διαδικτφου.  Ωσ γενικόσ κανόνασ, ωςτόςο , τα παρακάτω ςφμβολα αντιπροςωπεφουν ζνα ευρφ 
φάςμα των επιπζδων δραςτθριότθτασ. 
 
Όταν βρίςκονται δίπλα ςε ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν , αυτά τα ςφμβολα δίνουν μια βαςικι ζνδειξθ 
για τισ δραςτθριότθτεσ τισ οποίεσ το προϊόν μπορεί να είναι κατάλλθλο. 
 
 

 
1 . Χαμηλό επίπεδο δραςτηριοτήτων : 
 

 
Σχεδιαςμζνο για να πιο αργοφσ ρυκμοφσ βάδιςθσ 
 
Κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν περιοριςμζνο και 
ςτακερό περπάτθμα με ελάχιςτθ δφναμθ φόρτωςθσ ςτο πόδι . 
 
Παράδειγμα : ψϊνια, κθπουρικι , οικιακζσ εργαςίεσ . 

 
 

 
2 . Μζτριο επίπεδο δραςτηριοτήτων : 
 
 

Σχεδιαςμζνο για ποικίλουσ ρυκμοφσ βάδιςθσ. 
 
Κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςυνικωσ κανονικζσ και 
επαναλαμβανόμενεσ ενζργειεσ με μζτρια ποςότθτα δφναμθσ 
φόρτωςθσ ςτο πόδι. 
 
Παράδειγμα : βόλτεσ , γκολφ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ με μζτρια 
πίεςθ ςτο πόδι 
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3 . Το υψηλό επίπεδο δραςτηριοτήτων: 
 
 

Σχεδιαςμζνο για να επιτρζπει υψθλοφσ ρυκμοφσ βάδιςθσ. 
 
Για κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ απαιτθτικζσ και επαναλαμβανόμενεσ 
ενζργειεσ με υψθλό επίπεδο τθσ επιπτϊςεισ ςτο πόδι . 
 
Παράδειγμα : Καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ , τρζξιμο, άλματα, άρςθ 
αντικειμζνων μεγάλου βάρουσ και άλλεσ δραςτθριότθτεσ με 
υψθλότερθ πίεςθ ςτο πόδι. 
 

 
 
 

 
4 . Sport / Extreme επίπεδο δραςτηριοτήτων: 
 

 
Σχεδιαςμζνο για να επιτρζψει ςυμμετοχι ςε ςπορ υψθλισ 
ζνταςθσ. 
 
Δραςτθριότθτεσ επαναλαμβανόμενεσ με εξαιρετικά υψθλοφ 
επιπζδου πίεςθ ςτο πόδι.  
 
Παράδειγμα : ςτίβοσ , ςπριντ και τρζξιμο μεγάλων αποςτάςεων 

 
 

 
 
Παρακαλοφμε, ςθμειϊςτε ότι παραπάνω τιμζσ αντιπροςωπεφουν τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ τθσ 
Ossur μόνο , και δεν είναι δεςμευτικζσ . Οι προτάςεισ των προϊόντων βαςίηονται ςτισ πιο κοινζσ 
περιπτϊςεισ ακρωτθριαςμοφ . 

 
 


