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 (AFO) ییپا-پا مچ رتوزا
AFO  در اندام تحتانی توسط ایجاد راستای مناسب  هاها و بی ثباتیای است که برای کنترل بدشکلیوسیله

و در اغلب مواقع در بیماران نورولوژیک و مشکالت ارتوپدی مانند؛  ،شودو کنترل حرکات استفاده می

 گردد.و آرتریت تجویز میها ها، کشیدگیشگستگی ، فلج مغزی،(M.S) مغزی، مالتیپل اسکلروزیسسکته

ولی معموال از  های مختلفی مانند الیاف کربن و یا ترموپالستیک باشدتواند از جنسوسیله یا ارتوز می این

 .دهدجنس ترموپالستیک سخت بود و ناحیه پشت ساق و زیر کف پا و تا پشت قوزک ها را پوشش می

 

  نحوه  پوشینAFO 

                                                   ی بلندی را بپوشید.وارب نخج .1

 را باز کنید.  AFOهای ولکرو .2

 قرار دهید.  AFOپا را در داخل  .3

 است. قرار گرفته AFOمطمئن شوید پا در وضعیت مناسب و درون  .4

 خورد.به بیرون لیز نمی AFOولکرو ها را محکم کرده و مطمئن شوید که پا درون  .5

 خر کفش خود را بپوشید.آو در  .6

برای گیرد. این ارتوز به تنهایی و یا درون کفش مورد استفاده قرار می

کفش پنجه گرد با عمق نیاز به تهیه در درون کفش،  AFOپوشیدن 

شود که تقریبا یک سایز بزرگتر است، کافی که با بند یا چسب بسته می

، کفی داخل کفش را بیرون بیاورید )ایجاد فضای خالی در باشدمی

 .را بپوشید AFO کفش( و سپس

 

 برنامه  پوشیدن AFO 

پوست خود را  به مدت یک ساعت، AFOپس پوشیدن در روز اول 
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شده باشد. در صورت مشاهده این آثار در پوست، قرمز  در برخی نواحی، پوستبررسی نمایید، ممکن است 

شیدن ارتوز را ادامه می توانید پو روندباز بین  نواحی قرمزدقیقه این  32تا  22گذشت در صورتی که پس از

 دهید.

های دقیقه از بین نرفت ممکن تبدیل به تاول یا زخم 32تا  22 طی مدت در پوست، قرمز نواحیاگر 

 .بگیرید تماس کلینیک تخصصی ارتوز و پروتز پژمبیشتری شود در این صورت ارتوز را مجددا نپوشید و با 

در زمان هایی که در حال  شما با هدف استفاده در حین حرکت تجویز شده،  باید آن را AFOدر صورتی که 

بپوشید. در روز های اول فشارآمدن به عضالت پا به دلیل تغییر نحوه راه رفتن با  ،راه رفتن و ایستادن هستند

AFO طبیعی می باشد، AFO  را بگیرید.بپوشید تا بهترین نتیجه در طی دوره درمان را بطور مداوم 

شما برای ممانعت از ایجاد انحرافات ثابت و ویژه شب تجویز شده است باید به صورت  AFOدر صورتی که 

شبانه یا هر زمان که در حال استراحت و حتی در برخی مواردی که در حال راه رفتن هستید، استفاده 

 نمایید.  

  مدت زمان استفاده ازAFO 

به دلیلی که تجویز شده است متفاوت است و عموما  وابستهاین ارتوز  دوره درمان شما در خصوص پوشیدن

 کند.پزشک شما آن را تعیین می

 

  تمیز کردن و نگهداریAFO  

کنید.  تمیز را AFOی برای از بین عرق و...  لاز پدهای الک با استفاده یاو دار توانید با یک پارچه نمشما می

یا زمانی که به مدت چندین ساعت از ارتوز خود استفاده  خوابها قبل از د شبیکه معموال می توان

 آن را تمیز کنید.کنید، نمی

AFO  سیب وارد آیا ولکرو آن بخش های فلزی خود را در آب فرو نبرید چون در این صورت ممکن است به

 دارید.ن دور نگه آجنس پالستیکی عدم آسیب دیدگی شود و همچنین آن را گرمای بسیار زیاد به دلیل 
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  نکاتی که باید در حین استفاده ازAFO ها توجه نمایید:به آن 

 

ممکن است با پوشیدن این ارتوز بدون کفش احساس کنید  -

که طول ارتفاع پاهای شما یکسان نیست برای رفع این 

برای  با ارتفاع پاشنه مناسب، مشکل می توانید از دمپایی

 طرف مقابل استفاده نمایید.

ر گونه مشکل با ارتوز خود برای بازدید از در صورت وجود ه -

ماه یکبار 2کارشناس خود وقت بگیرید و در غیر این صورت 

کلینیک تخصصی ارتوز و پروتز برای بازیدهای دوره ای به 

 مراجعه فرمایید.پژم 

در صورت دیدن هرگونه جوش، قرمزی یا عالئم حساسیت در اسرع وقت با کارشناس خود تماس  -

 بگیرید.

 

 

 

 "ارتوز و پروتز پژم تماس بگیریدکلینیک تخصصی با  صورت وجود هر گونه مشکلدر "
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