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Χαρακτηριστικά Flex-Foot 
 

Τα Flex-Foot ® εφευρζκθκαν από τον χριςτθ, ερευνθτι και εφευρζτθ  προκζςεων  Van 
Phillips.  
Δφο κρίςιμεσ ανακαλφψεισ ζκαναν αυτό το προϊόν μοναδικό και ικανό ξεςθκϊςει τισ 
κακθμερινζσ προςδοκίεσ των ακρωτθριαςμζνων. 
 
Η πρϊτθ, θ αποκικευςθ ενζργειασ και θ απελευκζρωςθ, είναι ςυνάρτθςθ τθσ 
πατενταριςμζνθσ ςχεδίαςθσ  από ανκρακονιματα του Flex-Foot. Η δεφτερθ, θ κατακόρυφθ 
απορρόφθςθ των κραδαςμϊν, επιτρζπει πιο φυςικό βάδιςμα και προςτατεφει τον ιχο των 
άκρων και υπόλοιπεσ αρκρϊςεισ των ακρωτθριαςμζνο άκρο από τθν υπερβολικι ςοκ. 
 
Σιμερα, ποικίλεσ λειτουργίεσ είναι διακζςιμεσ από το Flex-Foot ϊςτε να ανταποκρίνεται 
ςτισ ατομικζσ ανάγκεσ. Όλα τα μοντζλα προςφζρουν ςθμαντικά πλεονεκτιματα ζναντι των 
ςυμβατικϊν προςκετικϊν πόδιϊν. Είκοςι χρόνια θ επιςτθμονικι ζρευνα των υλικϊν 
οδθγεί ςε αυτό το αςφγκριτοσ ςχζδιο, κακιςτϊντασ το Flex-Foot θ ιδανικι επιλογι για τθν 
αντοχι, τθν άνεςθ και τισ επιδόςεισ. 

 

 
Active Tibial Progression 

 
Οι κάκετεσ δυνάμεισ που δθμιουργοφνται κατά τθν επαφι τθσ 
πτζρνασ αποκθκεφονται και μεταφράηονται ςε μία  γραμμικι 
κίνθςθ που περιγράφεται ωσ Active Tibial Progression. Αυτι θ 
ενζργεια μειϊνει τθν ανάγκθ του χριςτθ να ωκεί το ςϊμα προσ 
τα εμπρόσ με το ετερόπλευρο πόδι και εξιςϊνει το μικοσ του 
διαςκελιςμοφ. 
Όφελοσ: Περιςςότερο φυςικό βάδιςμα και μειωμζνθ προςπάκεια 
για να περπατιςετε. 

 

CarbonX
®
 Active Heel  

Το CarbonX Active Heel αποκθκεφει τθν ενζργεια κατά τθ 
διάρκεια τθσ φόρτωςθσ κακϊσ ο χριςτθσ μεταφζρει το βάροσ 
πάνω ςτο προκετικό πόδι. Η ενζργεια απελευκερϊνεται ςταδιακά 
από το τακοφνι, παρζχοντασ βζλτιςτθ απόδοςθ για τθν κίνθςθ 
προσ τα εμπρόσ. 

Όφελοσ: Μείωςθ των επιπτϊςεων ςτισ αρκρϊςεισ και ςτο 
ακρωτθριαςμζνο άκρο. Ζτςι αυξάνεται θ άνεςθ, και μειϊνονται τυχόν 
πακιςεισ. 
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EVO
 

Το EVO δθμιουργείται ελζγχοντασ το πϊσ θ δφναμθ αντίδραςθσ 
του εδάφουσ μεταφζρεται ςτο προκετικό πόδι. Κάκε βιμα 
βελτιςτοποιείται μζςω του μεγζκουσ, τθσ  τοποκζτθςθσ και τθν 
κατεφκυνςθ των δυνάμεων για τθ μζγιςτθ αποδοτικότθτα. Το 
EVO επιτρζπει ςτον χριςτθ να αναπτφξει  πιο φυςικι εξζλιξθ 
βαδίςματοσ, μειϊνει τθν κοφραςθ και επιφζρει λιγότερθ πίεςθ 
ςτθν υγιι πλευρά. 

Οφζλθ: Κφλιςθ που μιμείται τθν φυςικι εξζλιξθ τθσ βάδιςθσ, μειωμζνθ κόπωςθ, εφκολοσ 
ζλεγχοσ του αςτραγάλου κατά τθ μζςθ του βιματοσ, λιγότερθ πίεςθ ςτθν υγιι πλευρά, 
λιγότερθ πίεςθ ςτθν οςφυϊκι περιοχι 

 

Full Length Toe Lever 

Τν πιήξεο κήθνο ηνπ κνρινύ ηαηξηάδεη κε ην κήθνο ηνπ πγηνύο 

πνδηνύ, παξέρνληαο βειηηωκέλε ζηήξημε ζηελ πξνζεηηθή πιεπξά 

θαηά ην ηέινο ηνπ βήκαηνο.  

 

Εμαζθαιίδεη όηη νη ρξήζηεο μνδεύνπλ ίζν ρξόλν ζην πξνζεηηθό πόδη 

θαη ην θπζηθό, παξέρνληαο έηζη βειηηωκέλε δπλακηθή θαη ιηγόηεξε 

πίεζε ζην πγηέο πόδη.  

 

Όθεινο: Βειηηωκέλε ζπκκεηξία βάδηζεο θαη ιηγόηεξε πίεζε ζην πγηέο πόδη. 

 

 

Heel Height Adjustability  

Το φψοσ τακουνιοφ μπορεί να προςαρμοςτεί για διάφορουσ τφπουσ 
υποδθμάτων ϊςτε  να εξαςφαλιςτεί ςωςτι ευκυγράμμιςθ. Οι 
χριςτεσ μποροφν εφκολα να αλλάηουν παποφτςια και το φψοσ 
πτζρνασ μπορεί να ρυκμιςτεί.  

Οφζλθ: Το ρυκμιηόμενο φψοσ τακουνιοφ ελαχιςτοποιεί τθν κακι 
ευκυγράμμιςθ τθσ πρόςκεςθσ, μειϊνοντασ ζτςι τθν κόπωςθ που 
δθμιουργείται κατά τθ βάδιςθ με κακι ευκυγράμμιςθ.  
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Multi-Axial Ground Compliance  

Το Multi-axial compliance ςε ζνα πζλμα, παρζχει βελτιωμζνθ επαφι 
με το ζδαφοσ κατά τθ διάρκεια βάδιςθσ ςε ανϊμαλεσ επιφάνειεσ. 
Όφελοσ: Διατθριςτε τθν ιςορροπία, τθ ςτακερότθτα και τθν άνεςθ 
ςτισ τισ ανϊμαλεσ επιφάνειεσ.  

 

 

Proportional Response  

Η τοποκζτθςθ των ινϊν άνκρακα, βελτιςτοποιθμζνθ μζςω εκτενοφσ 
ανάλυςθσ ςε υπολογιςτι και μθχανικζσ δοκιμζσ, εξαςφαλίηει ότι θ 
εκτροπι τθσ ανκρακονθμάτινθσ φτζρνασ και του μπροςτινοφ μζρουσ, 
είναι ανάλογθ με το βάροσ και το επίπεδο δραςτθριότθτασ  του 
χριςτθ. 

Όφελοσ: Η προςαρμοςμζνθ καταςκευι βελτιςτοποιεί τθν απόδοςθ 
ςτο περπάτθμα, μειϊνοντασ ζτςι τθν κόπωςθ του χριςτθ.  

 

Rotation  

Η περιςτροφι του κορμοφ είναι απαραίτθτθ για τθν καλι δυναμικι 
βάδιςθ. Αν θ περιςτροφι περιορίηεται από τθν απϊλεια αρκρϊςεων 
και τθσ πρόκεςθσ, το δυναμικό βάδιςμα και θ άνεςθ μπαίνουν ςε 
κίνδυνο.  

Οι περιςτροφικζσ δυνάμεισ επθρεάηουν περιςςότερο τισ αρκρϊςεισ 
του εναπομείναντοσ μθροφ. Η απορρόφθςθ τθσ ροπισ ςτρζψθσ βοθκά 
ςτθν αποκατάςταςθ τθσ περιςτροφισ, βελτιϊνοντασ ζτςι τθν υγεία 
των αρκρϊςεων, τθν άνεςθ και τθν δυναμικι βάδιςθ. 

Όφελοσ: Υποςτθρίηει τθν  κανονικι δυναμικι βάδιςθ, μειϊνει τον κίνδυνο τθσ βλάβθσ των 
αρκρϊςεων και βελτιϊνει τθν άνεςθ του εναπομείναντοσ μζλουσ μζςα ςτθ κικθ.  
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Sandal Toe  

Δηαρωξηζκόο ηνπ πέικαηνο ζην κεγάιν δάρηπιν.  

 

Όθεινο: Πην αλαηνκηθό ,πην όκνξθν νπηηθά θαη πην ιεηηνπξγηθό 

ζηελ ζπκβαηόηεηα κε παπνύηζηα-ζαλδάιηα. 

 

 

Split Toe   

Το χαρακτθριςτικό split toe, επιτρζπει ςτο πόδι να προςαρμοςτεί 
ςε ανϊμαλεσ επιφάνειεσ, επιτρζποντασ ςτουσ χριςτεσ να 
περπατοφν με ςτακερότθτα και άνεςθ ςε ανϊμαλο ζδαφοσ. 
 
Όφελοσ: Βοθκά ςτθν διατιρθςθ τθσ ιςορροπίασ, τθσ 
ςτακερότθτασ και μειϊνει τουσ κραδαςμοφσ κατά τθ φόρτιςθ. 

 

 

Vertical Shock Pylon  

Ο κατακόρυφοσ πυλϊνασ μειϊνει τισ πιζςεισ ςτο 
ακρωτθριαςμζνο άκρο, τισ αρκρϊςεισ και το κάτω μζροσ τθσ 
πλάτθσ κατά τθ διάρκεια των κακθμερινϊν δραςτθριοτιτων.  
 
Εξαςφαλίηει επίςθσ μια πιο ενεργειακά αποδοτικι βάδιςθ, 
ελαχιςτοποιϊντασ τθν κατακόρυφθ μετατόπιςθ του κζντρου 
βάρουσ. 
 
Οφζλθ: Προςταςία των αρκρϊςεων και τθσ ςπονδυλικι ςτιλθσ με αναγωγι τθσ φόρτιςθσ. 

 
 

 
 


