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Poradnik dotyczący dopasowywania
Odwodząca szyna skokowo-stopowa (AFO)  

wykorzystująca metodę Ponsetiego
• Odwodzącą ortezę skokowo-stopową (AFO – ang. Ankle Foot Orthosis) wykorzystującą 

metodę Ponsetiego należy stosować zgodnie ze wskazaniami lekarza.
• Przed dopasowaniem należy się upewnić, że stopy są czyste i bardzo suche.
• Sandały należy nakładać na ściśle dopasowane, gładkie skarpetki z dużą zawartością bawełny, 

które wystają ponad górną część ortezy AFO.
• Dopasowując sandał, należy starać się dopilnować, by niemowlę lub małe dziecko było spokojne 

i zrelaksowane, a nawet może spać. Dopasowywanie ortezy AFO można z łatwością uczynić 
elementem regularnego rytuału kładzenia do snu.

Włożyć stopę dziecka do otwartego sandału, 
tak by sprzączki znajdowały się po wewnętrznej 

stronie stopy.

Mocno zapiąć sprzączką środkowy pasek nad 
językiem, aby unieruchomić stopę. Otwór w 
języku powinien być widoczny tuż powyżej 

paska. W razie potrzeby można użyć opcjonalnej 
podkładki typu pressure saddle.

Nie dopuszczając, by stopa przesunęła się do 
przodu, przełożyć język w poprzek przedniej 

części nogi i górnej części stopy w sposób 
przedstawiony na ilustracji.

Etap 1 Etap 2

Etap 3 Etap 4

Sprawdzić położenie pięty przez otwór w tylnej 
części sandału. Pięta powinna sięgać możliwie 

daleko do tyłu.
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Etap 5 Etap 6
Zapiąć paski (lub pasek) na palce. Paski te nie 
muszą być bardzo mocno zapięte, lecz należy 

dopilnować, by stopa leżała płasko, a palce  
były wyprostowane.

Zapiąć górny pasek, uważając, by nie docisnąć 
go za mocno, gdyż grozi to ograniczeniem 

dopływu krwi do stopy.

Etap 7

Dołączyć szynę do ortez AFO za pomocą klamer 
typu Quick Clip. Wsunąć klamrę typu Quick 
Clip do szczeliny w sandale, aż zaskoczy na 

miejsce. W przypadku deformacji jednostronnej 
dołączyć szynę najpierw do zdrowej stopy.

Etap 9

Sprawdzić, czy szerokość szyny jest równa 
szerokości ramion. W razie potrzeby 

wyregulować szynę, poluzowując dwie śruby 
w łączniku za pomocą klucza imbusowego. 

Upewnić się, że łącznik znajduje się na środku, 
dokonać regulacji i dokręcić tylko na tyle, by 

uniemożliwić zmianę długości szyny.

Etap 8
Sprawdzić kąt odwodzenia szyny. Zwykle jest 
to 30 stopni w przypadku deformacji innych 

niż końsko-szpotawa i 60 stopni w przypadku 
deformacji końsko-szpotawej. Wartość ta musi 

być jednak wskazana przez lekarza i z nim 
uzgodniona. Aby zmienić kąt, należy całkowicie 

wyjąć zewnętrzną śrubę w tarczy i poluzować 
śrubę środkową, przez co tarcza stanie się 

ruchoma. Przesunąć tarczę, aż uzyska się żądany 
kąt, dokręcić środkową śrubę i z powrotem 

wkręcić śrubę zewnętrzną.

Etap 10
W celu zdjęcia szyny nacisnąć przycisk na  
mechanizmie klamry typu Quick Clip, aby  
uwolnić każdy sandał. Następnie wykonać 
powyższe etapy w odwrotnej kolejności.



Z dumą wspieramy metodę Ponsetiego

C-Pro Direct Ltd
7A Enterprise Way
Edenbridge, Kent, TN8 6HF, UK.
Tel:  +44(0) 1732 860 158  Fax:  +44(0) 845 280 7222
Email:  enquiries@c-prodirect.com
www.c-prodirect.com

www.c-prodirect.com

Gwarancja, wymiany i zwroty
Dążymy do tego, by wszyscy nasi klienci otrzymywali usługi jak najwyższej jakości. Jeśli otrzymany 
towar jest wadliwy lub niezgodny z zamówieniem, prosimy o kontakt, a szybko naprawimy ten problem.
• Uszkodzenie sandału (przed upływem 6 miesięcy noszenia): zapewnimy bezpłatną wymianę 

sandałów, jeśli mają wadę produkcyjną lub dowolna część sandału ulegnie uszkodzeniu w wyniku 
normalnego użytkowania.

• Uszkodzenie sandału (po 6 miesiącach noszenia): jeśli sandał pęknie lub ulegnie zniszczeniu w 
wyniku normalnego użytkowania, a był noszony przez ponad 6 miesięcy, wówczas wymagamy 
wykonania nowego pomiaru stopy, aby upewnić się, że aktualny rozmiar jest wciąż odpowiedni dla 
dziecka. Jeśli aktualny rozmiar jest nadal odpowiedni, zapewnimy darmową wymianę.

• Uszkodzenie szyny, klamry typu Quick Clip, wkładki pod piętę lub kołnierza: zapewnimy bezpłatną 
wymianę szyny, jeśli szyna lub dowolna jej część ulegnie złamaniu bądź uszkodzeniu w wyniku 
normalnego użytkowania zgodnie z niniejszymi instrukcjami. Uwaga: produkt jest przeznaczony 
wyłącznie do stosowania w czasie drzemek i w nocy. Chodzenie w ortezie AFO wykorzystującej 
metodę Ponsetiego może spowodować uszkodzenie szyny i zużycie wkładek pod piętę. Zastępcze 
wkładki pod piętę dostępne są na zamówienie.

• Nieprawidłowy rozmiar: prosimy o powiadomienie nas w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki. Jeśli 
produkt zostanie zwrócony w stanie umożliwiającym jego ponowną sprzedaż, zapewnimy darmową 
wymianę na właściwy rozmiar.

• Niechciany produkt: jeśli nie są Państwo zadowoleni z zakupu i chcą poprosić o zwrot pieniędzy, 
w celu odzyskania pełnej kwoty konieczne jest przestrzeganie następujących wytycznych: 
produkty muszą być nowe, w stanie umożliwiającym ponowną sprzedaż, bez śladów użytkowania i 
znajdować się w oryginalnym opakowaniu. Produkt należy zwrócić przed upływem 30 dni od daty 
wystawienia faktury.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Produktu należy używać tylko zgodnie z niniejszym instrukcjami i zaleceniami lekarza.  
Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent odczuwa jakikolwiek ból, jeśli wystąpią 
pęcherze lub otarcia bądź jeśli szyna AFO ślizga się na stopie pacjenta.
Nie wolno zginać szyny ani pozwalać dzieciom chodzić z zamocowaną szyną. Zginanie szyny może 
zmniejszyć wartość terapeutyczną produktu i doprowadzić do pęknięcia w czasie użytkowania, co może 
skutkować urazem pacjenta.
Nie wolno nadmiernie dokręcać śrub regulacyjnych.
Nie wolno używać ortezy, jeśli dowolna część ortezy AFO wykorzystującej metodę Ponsetiego jest w 
złym stanie bądź nie jest odpowiednio dopasowana do ciała pacjenta.
Ortezy AFO i szyny można czyścić tylko za pomocą ciepłej wody, unikając zmoczenia wykonanych z 
zamszopodobnego materiału części okalających stopę i pasków.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, można odwiedzić stronę www.c-prodirect.co.uk lub skonsultować 
się z firmą C-Pro Direct.

Wyjątki
Niniejsza polityka i gwarancja są niezbywalne. Gwarancja ulega unieważnieniu w przypadku 
jakiejkolwiek zmiany lub modyfikacji produktów, nieprawidłowego użytkowania bądź stosowania 
w sposób niezgodny z niniejszymi instrukcjami. Ortezy AFO wykorzystujące metodę Ponsetiego są 
przeznaczone do użytkowania wyłącznie z szynami odwodzącymi do stosowania w metodzie Ponsetiego. 
Podobnie szyny odwodzące do stosowania w metodzie Ponsetiego są przeznaczone do użytkowania 
wyłącznie z szynami AFO wykorzystującymi metodę Ponsetiego. Prosimy skontaktować się z nami, 
jeśli napotkają Państwo na problemy niewyszczególnione w niniejszej polityce. Nietypowe kwestie będą 
rozpatrywane indywidualnie w poszczególnych przypadkach.
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