
Gebruiksaanwijzing
Ponseti Enkel Voetorthose (EVO) abductiespalk

Copyright © 2016 C-Pro Direct Ltd

Trotse ondersteuner van de Ponseti Methode

Version 001  January 2016
049_MKT_AFO_Fitting_Guide _Dutch_V001



www.c-prodirect.com

2

Gebruiksaanwijzing
Ponseti Enkel Voetorthose (EVO) abductiespalk

• De Ponseti EVO abductiespalk dient volgens de Ponseti methode te worden gebruikt zoals 
voorgeschreven door uw arts.

• Controleer voor het aanbrengen of de voeten schoon en droog zijn. 
• De sandalen moeten worden gedragen met nauw aansluitende, gladde sokken met een hoog 

katoengehalte die tot boven het EVO reiken.
• Probeer de sandalen aan te brengen als uw baby of kind kalm en ontspannen is, of zelfs slaapt. 

Het aanbrengen van de EVO kan gemakkelijk worden opgenomen in het slaapritueel.

Steek de voet van het kind in de open sandaal 
met de gespen aan de binnenkant van de voet.

Gesp het middelste riempje stevig over de 
sluitlip vast om de voet op zijn plaats te houden. 

Het gaatje in de sluitlip moet vlak boven het 
riempje zichtbaar zijn. Zo nodig kan een 

drukzadel worden gebruikt.

Leg de sluitlip over de voorkant van het been en 
de bovenkant van de voet zoals in de illustratie; 
let daarbij op dat de voet niet naar voren mag 

schuiven.

Stap 1 Stap 2

Stap 3 Stap 4

Controleer de hiel via het gat achterin de 
sandaal. De hiel moet zo ver mogelijk naar 

achteren zitten.
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Stap 5 Stap 6
Maak de teenriempje(s) vast. De riempje(s) 
hoeven niet erg strak te zitten, maar de voet 

moet plat en de tenen moeten recht zijn.

Stap 7

Maak de spalk aan de EVO’s vast met behulp van 
de Quick Clips. Schuif de Quick Clip in de gleuf 
op de sandaal totdat hij vastklikt. In eenzijdige 

gevallen moet de spalk eerst aan de onaangetaste 
voet worden vastgemaakt.

Stap 9

Controleer of de breedte van de spalk 
overeenkomt met de breedte van de schouders. 

Verstel de spalk zo nodig door de twee 
schroeven in de connector met behulp van de 
inbussleutel losser te maken. Controleer of de 
connector in het midden zit, stel hem bij en 

draai hem precies genoeg aan om te voorkomen 
dat de lengte van de spalk verandert.

Stap 8
Controleer de abductiehoek van de spalk. Dit 

is meestal 30 graden voor een niet-klompvoetje 
en 60 graden voor een klompvoetje. Dit moet 

echter worden afgesproken met en aangegeven 
door uw arts. Om de hoek te veranderen 

verwijdert u de buitenste schroef uit de schijf 
en maakt u de middelste schroef losser zodat de 
schijf kan worden bewogen. Draai de schijf naar 

de gewenste hoek, draai de middelste schroef 
aan en zet de buitenste schroef er weer in.

Stap 10
De spalk wordt verwijderd door de knop van 

het quick clip mechanisme in te drukken, zodat 
de sandaal losraakt. Vervolgens voert u dezelfde 

stappen uit in omgekeerde richting.

Maak het bovenste riempje vast, maar 
zorg ervoor dat het niet te strak zit en de 
bloeddoorstroming in de voet niet wordt 

belemmerd.
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Garantie, vervangen en terugzenden
Wij streven ernaar al onze klanten van het hoogste serviceniveau te voorzien. Als de koopwaar 
die u hebt ontvangen defect is of niet overeenkomstig uw bestelling, neem dan contact met ons op 
voor een snelle oplossing.
• Kapotte sandaal (binnen 6 maanden van gebruik): Sandalen worden gratis vervangen als het 

een fabricagefout betreft of als enig onderdeel van de sandaal beschadigd raakt bij normaal 
gebruik.

• Kapotte sandaal (na 6 maanden van gebruik): Als een sandaal breekt of beschadigd raakt 
bij normaal gebruik en meer dan 6 maanden is gebruikt, dient de voet opnieuw te worden 
gemeten om te controleren of de huidige maat nog steeds de juiste is voor het kind. Als de 
huidige maat nog past, wordt de sandaal gratis vervangen.

• Kapotte spalk, Quick Clip, hielkap of kraag: als de spalk of een onderdeel van de spalk kapot 
of beschadigd raakt bij normaal gebruik volgens deze gebruiksaanwijzing, wordt hij gratis 
vervangen. Opmerking: het product is uitsluitend voor gebruik tijdens dutjes en ‘s nachts. 
Als wordt rondgelopen in de Ponseti EVO, kan de spalk beschadigd raken en kunnen de 
hielkappen verslijten. Extra hielkappen zijn verkrijgbaar op verzoek.

• Onjuiste maat: breng ons a.u.b. binnen 7 dagen na ontvangst op de hoogte. Als het product 
wordt teruggezonden in een verkoopbare staat, sturen wij u gratis een vervangende sandaal in 
de juiste maat.

• Ongewenst product: als u ontevreden bent en om terugbetaling vraagt, moeten deze 
richtlijnen worden gevolgd om een volledige vergoeding te krijgen: de producten moeten in 
een nieuwe, verkoopbare, onaangetaste staat in de originele verpakking zitten. De producten 
moeten binnen 30 dagen na de factuurdatum worden teruggezonden.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Uitsluitend gebruiken volgens deze gebruiksaanwijzing en de voorschriften van uw arts. 
Raadpleeg onmiddellijk uw arts indien de patiënt pijn, blaren of pijnlijke plekken heeft of als de 
EVO van de voet van de patiënt glijdt.
Spalk niet buigen en kinderen niet laten lopen wanneer de spalk is bevestigd. Het buigen van de 
spalk kan de therapeutische waarde aantasten en leiden tot breken tijdens gebruik, wat letsel aan de 
patiënt kan toebrengen.
Schroeven niet te strak aandraaien.
De spalk niet gebruiken indien enig onderdeel van de Ponseti EVO niet in goede conditie is of niet 
goed past.
EVO’s en spalken uitsluitend met warm water schoonmaken en vermijden dat de suèdeachtige 
vorm en riempjes nat worden.
Bezoek www.c-prodirect.co.uk of raadpleeg C-Pro Direct voor meer informatie.

Uitzonderingen
Dit beleid en deze garantie zijn niet overdraagbaar. De garantie vervalt indien de producten op 
enige manier worden aangepast of verkeerd gebruikt, of indien ze niet overeenkomstig deze 
gebruiksaanwijzing worden gebruikt. Ponseti EVO’s zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met 
Ponseti abductiespalken en Ponseti abductiespalken zijn uitsluitend bedoelt voor gebruik met 
Ponseti EVO’s. Neem contact met ons op als u problemen ondervindt die niet in dit document 
worden behandeld. Bijzondere problemen worden per geval afzonderlijk behandeld.


