
 

 

 

UDHËZIM PËR MONTIMIN e ECO-Brace Light për teknikët ortopedikë 
  

Ortoza e abduksionit të këmbës për trajtimin vijues të një këmbe idiopatike të deformuar 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. 

  

Volumi i dorëzimit: 
Këpucët blu ALFA-Flex ose COMFOOT/ mbajtëset e 
këmbës 

Çelës heksagon 4/5 mm, çelës Torx TX10/20 

Shina ECO-Brace Light e abduksionit të këmbës 
  

Informacione të rëndësishme: 
Shina: Për përdorim për një terapi që zgjat maksimumi 5 
vite.  

Jetëgjatësia totale: 8 vjet. Këpuca: Jetëgjatësia 8 vjet 

Viti i prodhimit mund të gjendet në dy shifrat e para të 
numrit të serisë. 

Magazinimi: pa ngricë, mbrojtje nga drita, me lagështi 

mesatarisht të lartë 

Pastrimi: pastroni vetëm me një leckë të lagur, mos 

përdorni lëndë gërryese pastrimi! 

  

Rregullimi i gjatësisë së shinës: 
· Gjatësia ndryshon nga 200 – 290 mm 

·  Lironi 2 vidha lart dhe poshtë rrjetës së shinës  

 (Çelës Torx TX20) 

Caktoni gjatësinë e shinës të paktën (!) sa gjerësia e 
shpatullave të fëmijës 

· Shtrëngoni fort vidhën me vetë-mbyllje. 

  

Veshja e këpucëve dhe shinës: 
  

· Vendosni këmbën në këpucë në mënyrë që thembra të jetë plotësisht e shtyrë mbrapa dhe poshtë 

– kontrolloni cepin e thembrës 

· Së pari mbyllni rripin e mesit dhe shtrëngojeni (mbani thembrën në pozicionin e saktë), vendosni 

rripat e tjerë lirshëm.  

· Vendosni këpucën lart mbi mbylljen me kërcitje dhe shtyni shinën pas drejt thembrës derisa vidha 

të zërë vend. Për të liruar shinën, tërhiqni vidhën, shtyni shinën në drejtim të majave të gishtave 
të këmbës derisa të ndalojë dhe ngrijeni. 

Këpucët nuk janë të përshtatshme për ecje! Rrezik rrëshqitjeje! 

  

Regjistrimi i këndit të lëvizjes: 
  

· Lironi vidhën në pjesën e poshtme me 1/4 e rrotullimit (çelës 

heksagon 4mm).  

· Ktheni gradualisht pllakën blu të montimit të këpucës për nga 

jashtë dhe lëreni të zërë vend vetë në numrin e duhur të gradëve 
(lexohet në dritaret e shikimit) (Ponseti rekomandon 70° për një 
këmbë të deformuar, 40° për një këmbë të shëndetshme). 

· Shtrëngoni fort vidhën me vetë-mbyllje.  
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