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Ortoza e lëvizjes së këmbës për trajtimin vijues të një këmbe idiopatike me gungë si pjesë e terapisë Ponseti. 
Kohëzgjatja e rekomanduar e trajtimit: nga koha e heqjes së fundit të gipsit deri në 4./5. Mosha e fëmijës. 

 

 

Rregullimi i gjatësisë së shinës: 
 

Gjatësia e ndryshueshme nga 180 - 300 mm 
Lironi 6 vidat (Çelësi Torx) 
Gjatësia e shinave të paktën (!) rregulloni 
gjerësinë e shpatullave të fëmijës 
Shtrëngoni vida në 3 ose më shumë kalime, 
sigurojini me „LOCTITE 222“! 

 

Volumi i dorëzimit: 
 

Këpucët blu ALFA-Flex ose COMFOOT/ mbajtja për këmbët 

Çelësi i alenit 4 mm  

Çelës Torx TX20 

Shinë për lëvizjen e këmbës ALFA-Flex Brace 

 

Informacione të rëndësishme: 
 
Shinë: Për përdorim për një terapi që zgjat maksimum. 5 vite. 
Jetëgjatësia totale: 8 vite.  

Këpucë: Jetëgjatësia 8 vite 

Viti i prodhimit mund ta gjeni në dy shifrat e para të numrit të 
lotit. 

Magazinimi: pa ngricë, e mbrojtur nga drita, me lagështi 
mesatarisht të lartë 

Rregullimi i këndit të shinës: 
 

1. Lironi vidën ( Çelësi Inbus) 
 

2. Regjistroni zgjatimin dorsal në shkallën 
sferike (nëse nuk përcaktohet ndryshe nga 
mjeku: 5-10°) 

 

3. Regjistroni lëvizjen në cepin e shinës (nëse 
nuk rekomandohet ndryshe nga mjeku: 70° 
për një këmbë me gungë, 40° për një këmbë 
të shëndetshme) 

 
 

 
Hapi Shtrëngoni fort vidën, 
    duke parandaluar   
    lirimin e paqëllimshëm me 
„LOCTITE 222“  
    dhe siguroni!  
    (Kujdes: Përndryshe rrezik nga   
    gëlltitja/mbytja) 

Veshja e këpucëve dhe shinës: 
 

1. Vendosni këmbën në këpucë në mënyrë që thembra të jetë plotësisht e 
shtyrë mbrapa dhe poshtë dhe mbrapa - kontroll në cepin e thembrës 

2. së pari mbyllni rripin e mesëm dhe shtrëngoni atë (mban thembrën në 
pozicionin e saktë), vendosni rripat e tjerë lirshëm 

3. vendos këpucën lart mbi mbylljen me klik dhe shtyni shinën pas drejt 
thembrës derisa vidha të zërë vend. 
Për të liruar shinën, tërhiqeni vidhën, rrëshqitni shinat deri goditje në drejtim 
të majave të gishtave të këmbës dhe ngrijeni. 
Këpucët nuk janë të përshtatshme për ecje! Rrezik rrëshqitjeje! 
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