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Dziecięca orteza stopowo-goleniowa

 Stosować przy urazach tkanek miękkich, zwichnięciach stopy, stabilnych złamaniach, 

pooperacyjnie, w urazach chirurgicznych lub podczas rehabilitacji. 

 Orteza stopowo-goleniowa została zaprojektowana dla pacjentów pediatrycznych. 

 Formowana wtryskowo podeszwa zapewnia lepszą przyczepność.

 Lekka i szersza, wyprofilowana podeszwa z powierzchnią antypoślizgową.

 Dodatkowe wkładki amortyzują niewygodne punkty nacisku, zwiększając komfort noszenia.

OPIS:

Dziecięca orteza stopowo-goleniowa jest przeznaczona do stosowania w urazach tkanek miękkich, 

zwichnięciach stopy, stabilnych złamaniach, pooperacyjnie, w urazach chirurgicznych lub podczas 

rehabilitacji.  Łagodzi ból i obrzęk podczas rehabilitacji.

Składa się z lekkiej, formowanej wtryskowo ramy, pianki PU, tkaniny nylonowej i pasków na rzepy. 

Lekki i szerszy, wyprofilowany spód buta ułatwia chodzenie i zmniejsza nacisk na podeszwę stopy.  

Wyściółka z pianki PU o wysokiej gęstości ułatwia zachowanie stabilności kończyny i zapewnia 

wygodną poduszkę. Kształt języka amortyzuje niewygodny ucisk podczas chodzenia. 

Instrukcja użytkowania

Instrukcja zakładania ortezy:

Ryc. 1: Przy pierwszym założeniu należy poluzować wszystkie paski z rzepami i wyjąć piankową 

wyściółkę z ramy buta. Umieść stopę w wyściółce i upewnić się, że pięta dobrze przylega do tylnej 

części buta. W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć zapięcia na rzep wyściółki piankowej w 

przedniej części stopy, a następnie na dolnej części nogi.

Rys. 2 Rozsunąć dwa słupki i umieść stopę w ramie buta. Upewnić się, że pięta dotyka tylnej części 



podeszwy, a słupki i środkowa część kostki znajdują się w jednej linii.

Pociągnąć za oznakowanie „Pull Up” do góry i nacisnąć na słupek, aby ciasno przylegał do 

piankowej wyściółki.

Rys. 3 Zaciągać paski na rzep w kolejności od przedniej części stopy do dolnej części nogi. 

Tabela rozmiarów:

Rozmiar Długość stopy (cm) Wiek dziecka

S Do 15 cm 1 rok – 2,5 roku

M 15 – 17,5 cm 2,5 roku – 5 lat

L 17,5 cm – 20 cm 5 – 8 lat

Skład:

55% nylon, 35% pianka PU, 10% poliester 

Uwaga:

W przypadku wystąpienia bólu lub innych nietypowych objawów podczas użytkowania 

niniejszego produktu należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej.
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