
Ortese abduksi kaki untuk pengobatan kemudian kaki gumpal idiopatik dalam terapi ponseti. 

Jangka waktu pengobatan yang di anjurkan: mulaih dari pelepasan gips sampai anak berumur 4/5 tahun. 

    Lingkup pengiriman 

1. ALFA-Flex- atau sepatu COMFOOT-Blue  

2. Kunci socket 4/5mm  

3. Kunci Torx TX 10/20 

4. Bidai abduksi kaki 

Informasi penting: 

Bidai: Pemakaian untuk jangka waktu terapi maksimal 5 ta-
hun. Tahan pakai keseluruhan: 8 tahun 

Sepatu: Tahan pakai 8 tahun 

Anda mendapat tahun pembuatan dari angka dua pertama 
dari nomor seri.  

Penyimpanan: Menghindari pembekuan,  menghindari pene-

rangan, kelembahan udara  

Penyetelan pangan bidai: 

• Panjangnya bervariasi dari 200  – 290 mm  

• Melepaskan 2 sekrup yang menyambung bagian-bagian bidai, 

melonggokan bagian-bagianLebar  
• Logam kira-kira disesuaikan selebar bahu anak kecil  

• Kepercayaan diri dapat memperkuat pendirian   

Penyetelan sudut abduksi: 

• Melepaskan sekrup di bagian bawah bidai dengan kunci socket 
dengan putaran seperempat.  

• Kemudian memutar pelat keluar langkah demi langkah dan meng-
kencangkan di angka derajat yang cocok (dapat dibaca di jendela).  

   Ponseti manganjrukan 70° untuk kaki gumpal, 40° untuk kaki sehat. 

• Kepercayaan diri dapat memperkuat pendirian   

Memakai sepatu dan bidai: 

1. Memasukin kaki ke dalam sepatu, supaya tumitnya ada di belakang        
    sekali dan dibawah – kontrol di jendela tumit 
 

2. Terutama  menutup bidai tengah dan menarik yang keras (memegang      

    tumit di posisi yang benar), memasang tali-tali yang lain yang longgar 

 

3. Memasang sepatu dari atas ke penutup dan mendorong bidai ke   
    belakang ke arah tumit sampai bautnya kencang. 
    Untuk melepaskan bidai menarik baut, mendorong bidai sampai ujung dan mengangkatkannya. 
 

    Sepatu tidak bisa dipakai untuk jalan! Bahaya tergelincir! 
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