
 

 

 

ALFA-Flex Brace®  ال توجد نتائج بحث ع 
 

 

 

 Ponseti طريقة بونسيتي شّكال تقويم التشوه بالقدم لالستعمال بعد انتهاء مرحلة العالج في إطار العالج على 
 من تاريخ نزع الجبس إلى السنة الرابعة من عمر ابنكم.الرتداء الشّكال التقويمي التي ينصح بها المدة تدوم 

 

 

 

 اختيار الطول المنسب لسّكة: 
 

 مم  300إلى  180يمكن تغيير طول السّكة من  -

 افتح مسامير التثبيت الستة )باستعمال مفتاح توركس(  -

 تفي الطفل( اختر الطول المناسب )موازي لعرض ك -

 ليّأت على األقل(  3ثبّت مسامير التثبيت ) -
 

 

 محتوى: ال

 

 ®COMFOOT-Blue أو xelF-LFAA® حذاء بأربطة -

 مم 4مفتاح خاص  -

 TX20 مفتاح توركس -

 فالكس  –ألفا سّكة  -

 

 معلومات مهمة:  

 أعوام  8ي الحذاء: العمر االفتراض 

 أعوام بحد أقصى.  5الدعامة: لالستخدام لفترة عالج تبلغ 

 أعوام.   8العمر االفتراضي الكلي: 

 ع من أول رقمين برقم التشغيلة.  يمكنك معرفة تاريخ الصن

التخزين: في مكان خاٍل من الصقيع ومحمي من الضوء،  

 والرطوبة الجوية به متوسطة االرتفاع.  

 

 اختيار الطول المنسب للزوايا 
 

 

 افتح مسامير التثبيت الستة )باستعمال المفتاح الخاص(  .1

الظهر بالمقياس السلّمي الكروي )إذا لم ينصح الطبيب  عدّل مدى فتحة  .2

 درجات( 10 -5بأمر مخالف: 

  70نافذة سّكة )إذا لم ينصح الطبيب بأمر مخالف: التوسيع إلى الخلف ب .3

درجة بالنسبة لألقدام  40ألقدام البّوتية المدبّسة ودرجة بالنسبة ل

 ( السليمة
 

 
 
 

. لتفادي الفتح جيّدابّت بريمة التثبيت  .4

. لتفادي جيّدابّتوا بريمة التثبيت المفاجئ  

الفتح المفاجئ والغير مرغوب فيه يجب  

 LOCTITE„سطة بواتثبيت البريمة 

222“! 

 )تنبيه: تنبهوا لخطر البلع واالختناق( 
 

 ارتداء الحذاء والسكة 
 

 

ضع القدم في الحذاء بحيث يكون عقب القدم في الخلف تماما على مستوى الحاشية ومبسوط على   .1

 تثبّـت من موضع العقب من خالل نافذة الكعب  –قاعدة الحذاء 

)يضمن بقاء عقب القدم في مكانه( ثّم تغلق بعد ذلك سيور   ويثبّت جيّداأّوال  سير الّربط األوسطيغلق  .2

 الّربط األخرى دون ضغط قوي.  

ضع الحذاء من فوق على نظام التثبيت ثم ادفع بالسّكة نحو الخلف باتجاه عقب القدم إلى أن يثبّت   .3

 مسمار التثبيت في مكانه. 

 إلى النهاية باتجاه مقدّمة القدم ثم تسحب من مكان تثبيتها.   تفتح السكة بجذب مسمار التثبيت ودفع السّكة

 الحذاء غير مناسبا للمشي بسبب خطر االنزالق!  
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