
INSTRUCȚIUNE DE UTILIZARE
a ortezelor dinamice

pentru picior plegic STEP-ON AFO

ORTEZE ACTIVE 
PENTRU MERS



Verificarea funcționalității AFO Step-On.

Plasați orteza dumneavoastră pe o suprafață plană (masă, podea etc.) 

Stabilizați orteza și apoi trageți înapoi de secțiunea care vă înconjoară 
gamba. 
În timp ce mențineți orteza stabilă la bază, eliberați secțiunea care se află la 
nivelul gambei. 
Dacă secțiunea de gambă revine cu forță în poziția inițială, înseamnă că 
orteza dvs. este  funcțională și gata de utilizare.

Dacă secțiunea de gambă nu revine în forță în poziția sa inițială, atunci este 
posibil ca arcul să fie deteriorat și nu trebuie să  utilizați orteza Step-On, până 
nu înlocuiți arcul cu unul nou.  

Orteze dinamice pentru 
gleznă-picior STEP-ON AFO
Familia de produse Step-On este o gamă de orteze inovatoare pentru gleznă și 
picior pentru tratamentul piciorului plegic (“picior de cal”, sau EQUINUS). Acestea 
sunt fabricate din material termoplastic foarte ușor și încorporează un mecanism cu 
arc de dorsiflexie a piciorului care ajută la mișcarea ascendentă a piciorului. Acestea 
permit, de asemenea, o amplitudine mare de mișcare (ROM), pentru a maximiza 
funcția în timpul activităților vieții cotidiene (ADL), cum ar fi trecerea de la șezut la stat 
în picioare, urcarea scărilor, mersul pe pante ușoare etc..

Această orteză v-a fost recomandată de către un clinician calificat. Trebuie să 
utilizați orteza numai conform recomandărilor medicului dumneavoastră. 
Acceptarea și respectarea acestor instrucțiuni este importantă pentru siguranța Dvs, 
pentru a obține beneficii optime de la orteză și pentru a minimiza uzura produsului.

Mecanismul de mișcare al AFO Step-On include un resort (arc)  

Arcul creează forța dinamică activă în cadrul ortezei dvs. 

Pentru ca Step-On-ul dumneavoastră să funcționeze, arcul trebuie să fie 
complet funcțional.

Durata sa de viață depinde de nivelul de activitate și 
de greutatea utilizatorului.

Compresie crescută a arcului, indicată de medicul 
dumneavoastră, după caz, pentru a optimiza mersul, 
poate reduce, de asemenea, durata de viață a 
acestuia.

Arcul este o piesă mobilă care suferă uzură zilnică, 
ceea ce înseamnă că la un moment dat acesta va 
trebui să fie înlocuit. 

Orteze dinamice pentru gleznă-picior 
STEP-ON AFO

Verificarea zilnică

Producătorul vă recomandă să verificați zilnic starea 
funcțională a ortezei Step-On.



Orteza Step-On nu trebuie utilizată în alte scopuri decât mersul pe jos. Nu trebuie să 
luați parte la activități atletice, cum ar fi alergatul, săriturile etc. și nu ar trebui să 
conduceți vehicule în timp ce folosiți această orteză.

Step-On este conceput pentru a permite suficientă mișcare utilizatorilor în activitățile 
lor zilnice, cum ar fi urcarea scărilor și manevrarea denivelări ușoare. Este potrivit 
pentru a fi utilizat pe pante de până la 15°.  

Asigurați-vă că plasați tot piciorul pe treaptă/ scara atunci când urcați    și evitați 
îndoirea excesivă a piciorului, cum ar fi așezarea sau aplecarea înapoi. 

Utilizarea corectă și acțiunile interzise

Utilizarea corectă și acțiunile interzise

Nu vă așezați ghemuit în orteză...                 și nu vă aplecați pe spate.

Evitați pantele abrupte... 
Înclinație maximă 15°.

Nu vă sprijiniți greutatea pe vârful 
piciorului... Sprijiniți-vă greutatea pe 
tot piciorul.

Montarea AFO Step-On cu o singură balama 
(100MH /100LH)

Montarea AFO Step-On cu balama dublă (200DH)

Îmbrăcarea și scoaterea ortezei

Step-On cu balama dublă este mai voluminos decât modelele cu o singură balama, 
așa că, de obicei, este mai ușor să îl puneți mai întâi pe picior, și apoi sa încălțați 
pantoful.

Puneți piciorul în orteză și fixați cureaua de sus și de jos.
Glisați piciorul cu orteza în pantof (folosiți un corn de pantofi dacă este necesar).

De obicei, este mai ușor să puneți mai întâi orteza în pantof, înainte de a pune 
piciorul înăuntru.
Puneți orteza în pantof.
Introduceți piciorul în pantof și fixați cureaua de sus și de jos.

Scoaterea ortezei
Pur și simplu urmați instrucțiunile pentru a vă pune orteza, în ordine inversă.



Curățarea ortezei dvs.

Căptușeala interioară a produsului poate fi îndepărtată și curățată cu o cârpă umedă 
(temperatura maximă a apei: 40°C) și apoi lăsată să se usuce la temperatura 
camerei. Se recomandă ca toate părțile interne care intră în contact cu pielea să fie 
curățate înainte de utilizare.

Îngrijire

Efecte adverse
Dacă întâmpinați orice modificări neașteptate ale pielii/semne de infecție, trebuie să 
întrerupeți imediat utilizarea ortezei și să contactați medicul curant. Atunci când fixați 
curelele ortezei este important să vă asigurați că acestea nu sunt fixate prea strâns, 
pentru a evita comprimarea vaselor de sânge sau a nervilor.

Atenție!

Utilizarea acestui AFO nu garantează că utilizatorul nu va cădea, în timp ce stă în 
picioare și/sau merge. Utilizatorul trebuie să țină cont întotdeauna de deficiența 
sa motorie și de limitările produsului.

Pentru a preveni căderea și rănirea în timpul stării în picioare și al mersului cu 
produsul, utilizatorul trebuie să folosească, la necesitate, mijloace de ajutor 
pentru mers și/sau sprijin din partea altor persoane, după caz.

Înainte de montare, orteza ar trebui să fie verificată pentru a se asigura 
funcționarea corectă și absența semnelor de uzură sau a defectelor.

În cazul în care orice curea, bandă cu cârlig și buclă sau altă parte a ortezei este 
deteriorată, produsul nu trebuie să fie utilizat.

Nu trebuie să se facă schimbări sau modificări nepotrivite ale produsului.

Produsul nu trebuie să intre în contact cu loțiuni sau unguente uleioase sau 
acide.

Trebuie evitat contactul produsului cu lichide pentru a preveni deteriorarea 
balamalei metalice.

Produsul nu trebuie să fie expus la soare sau la surse care emit căldură, cum ar fi 
radiatoarele de încălzire.

Avertismente

Dacă vă îngrijorează faptul că Step-On-ul 
dumneavoastră nu funcționează în mod corespunzător.

Nu mai purtați orteza.

Contactați imediat medicul dumneavoastră (ortoped, tehnician ortoped).

Acesta vă va sfătui dacă trebuie să revizuiască produsul și să înlocuiască arcul, sau 
vă va permite să efectuați acest schimb cu arcul de rezervă furnizat împreună cu 
produsul.

Garanție

Producătorul va oferi o garanție de durabilitate de doi ani pentru balamaua metalică 
a orteza dumneavoastră Step-On.

Dacă orteza Step-On a dumneavoastră este utilizat în mod corespunzător, aceasta 
garantează că dispozitivul de susținere va funcționa fără defecte.

Nu există garanție pentru căptușeală, pernuțe și curele, care sunt supuse unei 
anumite uzuri. Acest tip de uzură nu reprezintă un defect al produsului.

Toate părțile componente ale ortezei dumneavoastră Step-On sunt înlocuibile.

Această garanție a producătorului este supusă condiției ca orteza să fie utilizată ca 
dispozitiv medical de reabilitare și în niciun alt scop decât cel descris în instrucțiunile 
de utilizare.

Modificările aduse ortezei vor invalida garanția.

Răspundere

Producătorul recomandă utilizarea și îngrijirea corespunzătoare a ortezei în 
conformitate cu prezentul manual de instrucțiuni. Vă rugăm să citiți cu atenție 
instrucțiunile înainte de a utiliza orteza. Păstrați manualul pentru o eventuală 
consultare ulterioară.



Indicații pentru eliminarea deșeurilor

Vă rugăm să eliminați toate materialele de ambalare 
și piesele uzate ale ortezei într-un mod ecologic, 

respectând orientările și reglementările locale 
privind reciclarea.
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