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 (Foot Insole) کفی طبی

بطور کلی با توجه به شرایط و نیاز پای هر و های طبی برای حمایت از پا و و بهبود نحوه راه رفتن افراد کفی

 ..کنندمی کمک اصالح یک بدشکلی یا و از آن و به برداشتن فشار از ناحیه خاصیشده فرد ساخته 

های طبی برای منظورهای مختلفی مانند؛ صافی کف پا، افزایش قوس کف پا، پای دیابتی، دردپاشنه کفی

، کمردردهای زانوها)خارپاشنه یا پالنتار فاشیاتیس(، درد زانو ناشی از آرتروز، پرانتزی یا ضربدری بودن 

پا و ... تجویز مچ های مکرر  بعضی از پیچ خوردگیپا، ها، وجود هرگونه پینه در کفمزمن،کوتاهی طول اندام

 .شوندمی

در انواع طول، جنس و نحوه ی ساخت به لحاظ تواند های طبی میکفی

 شوند.بندی میمختلفی دسته

ممکن  و یا در شرایط خاص مانند پای دیابتی انحرافاتدر صورت وجود 

شود و یا با استفاده از گیری از پای شما قالب برای ساخت کفی است

 کفی مناسب تهیه شود.برای شما  CNCپا و با دستگاه های اسکن کف 

 

 های طبی کفیاز نحوه استفاده 

  .در هنگام استفاده از کفی طبی همیشه جوراب بپوشید تا از پوست شما محافظت شود -

  بپوشید. 1کفش مناسبکفی طبی را در  -

 .چین خوردگی نباشدمطمئن شوید که کفی بطور کامل در کفش قرار گرفته و از قسمت جلو دارای  -

های مختلف د کفی طبی خود را در کفشیتوانشما می -

کفی طبی در  که هاییجابجا کرده و استفاده کنید )کفش

 .گیرد(ها جای میآن

                                                                 
که معموال  باشدیا چسبی  ها ادامه داشته و ترجیحا بند دارکه دارای پنجه نسبتا پهن، دارای ساق نسبتا بلند که تا قوزک است کفشی،کفش مناسب 1

 های ورزشی بیابید.ها را در کفشویژگیتوانید این می
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 طبی برنامه پوشیدن کفی 

اضافه را و سپس هر روز ساعت آن  استفاده نماییددر کفش خود کفی  کوتاهی ازروز اول فقط به مدت 

 . نمایید

 نحوه ی رعایت نظافت و نگهداری از کفی طبی 

با  هابنابراین در خصوص نحوه نگهداری هریک از آن های مختلفی باشدممکن است کفی شما از جنس

 کارشناس خود مشورت کنید.

مراقب  ی کفی طبی خود را تمیز کنید.لو یا یک پد الک مرطوببا یک پارچه لزوم توانید درصورت شما می

  قرار ندهید. به لوازم گرمایشیی را در آب فرو نبرده و همچنین نزدیک باشید که کف

  :توجه فرمایید زیر به نکات مراقبتی مهم

. و هرگونه زخم و یا تاول بررسی کنید منظورعالیمبهای خود را پ -

در صورت داشتن دیابت این کار را با دقت و احتیاط بیشتری انجام 

  دهید.

 د از پودر یتوانبسیار زیاد می تعریقدر صورت  -

 بچه در کفش و کفی خود استفاده کنید. -

کلینیک تخصصی ماه یکبار به  6تا 4تواند هر ای میبرای بازدیدهای دوره -

 مراجعه فرمایید. ارتوز و پروتز پژم

 "بگیرید تماس پژم پروتز و ارتوز کلینیک تخصصیبا مشکل هرگونه وجود صورت در"

 

 : تماس شماره
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