
 مقوام إبعاد القدمين للمعالجة الالحقة لحنف القدم مجهول السبب في إطار العالج بطريقة بونسيتي. 

 فترة العالج الموصى بها: منذ آخر مرة لنزع الجبس وحتى العام الرابع/ الخامس من عمر الطفل. 

 لفنيي تقويم العظامLight Brace ECOم إبعاد القدمينادليل تركيب مقو

 نطاق التسليم 

 COMFOOT-Blueأو  ALFA-Flex. حذاء 1

 مم 4/5. مفتاح ألن 2

 Torx Schlüssel TX 10/20. مفك 3

  . دعامة إبعاد القدمين4

 معلومات مهمة: 

أعوام  5الدعامة: لإلستخدام لفترة عالج تبلغ 
 أعوام. 8بحد أقصى. العمر االفتراضي الكلي: 

 أعوام  8الحذاء: العمر االفتراضي 

يمكنك معرفة سنة الصنع من أول رقمين برقم 
 التصنيع. 

التخزين: في مكان خاٍل من الصقيع ومحمي من 
الضوء، وفي مكان به رطوبة جوية متوسطة 

 .المقدار. 

אחסון: במקום קריר אך לא מקפיא, מוצל עם 
 לחות ברמה בינונית

 ارتداء الحذاء والدعامة: 
 

تأكد من  -.ضع القدم في الحذاء بحيث يكون عقب القدم في الخلف تماًما وأسفل بقدر اإلمكان 1
 الشكل في نافذة عقب القدم. 

 
 

)ليحافظ على وضع عقب القدم في الوضع الصحيح(، واربطه بإحكام أوالً الحزام األوسط  أغلق. 2

 واربط الحزام اآلخر ولكن بدون إحكام.
 

 عقب القدم حتى تثبت المسامير في ضع الحذاء من أعلى على القفل ذي السقاطة وحرك الدعامة للخلف باتجاه. 3
مكانها. لفك الدعامة انزع المسامير، حرك الدعامة في اتجاه طرف القدم حتى تتوقف في مكانها  

 وارفعها.
 هذا الحذاء غير مناسب للجري، حيث يكمن خطر االنزالق!

 ضبط طول الدعامة: 

 مم 292إلى  222الطول متغير من 
 

فك البرغيين اللذين يربطان أجزاء الدعامة، وضع األجزاء فوق بعضها البعض حسب الطول المطلوب )أطول من عرض 
 سم.  1الكتف بحوالي 

قم بتحديد طول الدعامة ليكون على األقل يساوي عرض كتف الطفل. قم بتثبيت شد برغي 
 األمان الذاتي.

 ضبط زوايا دعامة إبعاد القدمين: 
 

ثم لف اللوح  ربع لفة،فك البرغي الموجود بالجزء السفلي من الدعامة بمفتاح ألن من خالل لفه 
بالتدريج نحو الخارج بحيث يثبت عند الدرجة المناسبة )يمكن قراءتها في نافذة العرض(. اربط 

 درجة للقدم السليمة.   02درجة للقدم الحنفاء و 02البرغي بإحكام. يوصي بونسيتي بـ 

      Semeda GmbH                       Am Petersberg 36      D - 29389 Bad Bodenteich                      Tel: +49-(0)5824 98 555-0                      email: info@semeda.de 
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