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FUNKSJONELT ELEKTRISK STIMULERINGS-SYSTEM

La oss presentere en helt ny moderne funksjonell elektrisk stimulering (FES) enhet kalt ALFESS™. Denne innovative 
og veldesignede ortosen er ment å forbedre gangen hos mennesker som ikke har mulighet til å løfte foten fritt mens 
de går. Den elektriske stimuleringen hjelper foten til å bøye seg aktivt dorsalt. Denne innovasjonen er et samarbeid 
mellom Alfimed, Camp Scandinavias produktutviklingsteam og produsenten som har gitt oss en helt unik, funksjonell 
og mest av alt brukervennlig ortose.

FUNKSJONER og FORDELER

• Kan tas på med en hånd

• Lav vekt

• Usynlig under klær

• Enkel å programmere på enheten, med
     fjernkontoll eller med en App

• Integrerte elektroder - behøver aldri
     bestille nye

• En enhet - en størrelse - enkel å bestille

• Ikke nødvendig å bytte sko

• Mulig å gå barbent

• Vanntett (kort tid)

• To aktivitetsinnstillinger - gange og trening

• Ladeenhet for lading av integrert batteri

• Bilateral

Indikasjoner:
Diagnoser i det sentrale nervesystemet som: Multipel Sklerose (MS), Slag, Cerebral Parese (CP), 
ukomplette ryggmargsskader, traumatiske hjerneskader.



FUNKSJONELT ELEKTRISK STIMULERINGS-SYSTEM

Magnetspenne
Touch

kontroll

Eleg
ant & f eksibel de ign

Kontraindikationer: Bruk ikke produktet sammen med elektrisk overvåkningsutstyr, NMR fotografering, pacemaker, defibrillator eller 
høyfrekvent medisinsk utstyr . Skal ikke brukes av pasienter med pacemaker. Skal ikke brukes om du har/har hatt autonom dysreflexi.
Bruk ikke FES etter kirurgi der muskelkontraksjoner kan forstyrre legingsprosessen. Forsiktighet må utvises for pasienter med mistenkt 
eller diagnostisert epilepsi. Sikker bruk under graviditet har ikke kunnet fastslås.

ALFESS™ plasseres på benet rett under kneet. Under gange registrerer sensorene hastighet og vinkler og
tilpasser seg gangmønsteret. En algoritme sammenstiller informasjonen og sender elektriske impulser til
nervene så foten løftes. Brukeren kan enkelt justere hvor mye stimulering som er ønsket. Treningsmodus
kan hjelpe brukeren å gjennomføre rehabilitering sammen med en fysioterapeut eller på egen hånd etter
gitte instruksjoner.

Innstillinger gjøres på:
enheten, fjernkontrollen
eller i mobilappen.

Formen og magnetspennen 

gjør det mulig å ta på

ALFESS™ med en hånd!

Lade med

magnetkontakt
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+47 31 29 68 86
info@alfimed.no

www.al�med.no
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ALFESS™ Pasientkit består av:

• Bilateral ortose 1 stk

• Forlengelses stropp 1 stk

• Fjernkontroll 1 stk

• Magnetlader til ortose 1 stk

• Lader til fjernkontroll 1 stk

• Norsk bruksanvisning 1 stk

• Engelsk bruksanvisning 1 stk

• Grafisk norsk bruksanvisning 1 stk

Art.nr. 282700212

Husk å bestille 
Connect Gel
Art.nr. 
282830000

De enkelte komponentene kan også bestilles separat

Reisebevis følger med

Art.nr. 282770001 Art.nr. 282750000
Art.nr. 282720000

Art.nr. 282740000 Art.nr. 282790000

Art.nr. 282710000


