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IOWA BRACE
NAUDOTOJO VADOVAS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS DARBUOTOJAMS

CLUBFOOT SOLUTIONS, INC.
2509 RIVER RUN CT. NE
CEDAR RAPIDS, IA 52411, JAV
319-294-5382
INFO@CLUBFOOTSOLUTIONS.ORG
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Šis vadovas yra skirtas sveikatos priežiūros darbuotojams, kurie gydo pacientus su įgimta
šleivapėdyste.
Vaizdo medžiagą apie tai, kaip surinkti įtvarą Iowa Brace ir uždėti jį vaikui, galite peržiūrėti šioje
svetainėje: http://www.clubfootsolutions.org/
Tėvai ir globėjai gali pasinaudoti šiais informacijos šaltiniais:
• Nemokama programėlė Clubfoot Solutions
• YouTube kanalas Clubfoot Solutions
• Svetainė Clubfoot Solutions
Mes rekomenduojame sveikatos priežiūros darbuotojams, prieš perduodant įtvarą Iowa Brace
paciento tėvams ar globėjams, arba prieš uždedant jį pacientui, perskaityti šį vadovą.
Daugiau informacijos rasite svetainėje www.clubfootsolutions.org; taip pat galite kreiptis į Clubfoot
Solutions, 2509 River Run Ct. NE, Cedar Rapids, IA 52411, JAV, arba skambinti telefonu (+1) 319294-5382.
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Kontraindikacijos
DĖMESIO: Įtvaras Iowa Brace skirtas nešioti vaikams, kuriems įgimta šleivapėdystė visiškai išgydyta (koreguota)
Ponseti metodu. Įtvaro negalima naudoti dalinės šleivapėdystės korekcijos atveju arba esant šleivapėdystės
recidyvui, nes įtvaras sukels vaikui skausmą ar net jį sužalos.
Jeigu kuri nors įtvaro Iowa Brace dalis (batas, dirželiai, platforma, intarpai, varžtai ar lanksti plokštelė Iowa Flexbar)
suplyšta, sulūžta, funkcionuoja netinkamai ar yra sugadinta, šios dalies nenaudokite. Informaciją apie gaminio
garantiją, pakeitimą ir sugrąžinimą rasite svetainėje http://ww w.club footsolutions.org/
arba sužinosite
susisiekę su Clubfoot Solutions.
Jeigu, nešiojant įtvarą Iowa Brace, atsiranda vaiko odos sudirginimo požymių, pūslių ar pastebimas kitoks
nepageidaujamas poveikis, kurio nepavyksta išvengti teisingai nešiojant įtvarą (dar žr. toliau „Problemos ir jų
sprendimo būdai“), kreipkitės į vaiko gydytoją ar sveikatos priežiūros darbuotoją, prižiūrintį vaiką.

Įtvaro Iowa Brace aprašymas
Įtvaras Iowa Brace nešiojamas siekiant išlaikyti koreguotos šleivapėdystės rezultatus ir užkirsti kelią
šleivapėdystės recidyvui po to, kai šleivapėdystė buvo visiškai išgydyta (koreguota) Ponseti metodu. Įtvaras
vaikams uždedamas ant abiejų pėdų, nežiūrint to, kad yra nustatyta tik vienos pėdos šleivapėdystė. Batai
pasukami į išorę, suformuojant 60 laipsnių pėdos su koreguota šleivapėdyste abdukciją ir 30 laipsnių sveikosios
pėdos abdukciją.
Šiame pavyzdyje, kur parodyta kairiosios pė dos šleivapėdystė,
kairiojo bato platforma pasukta 60 laipsnių kampu, o dešiniojo bato
platforma – 30 laipsnių kampu.

Įtvaro Iowa Brace dalys
Įtvarą Iowa Brace sudaro šios dalys:

1 pav. Įtvaras Iowa Brace esant vienpusei
kairiosios pėdos šleivapėdystei

• Šleivapėdystės korekcinio įtvaro batų pora (kairysis
ir dešinysis)
• Dvi platformos (po vieną kiekvienam batui)
• Du intarpai (po vieną kiekvienai platformai)
• Keturi varžtai (po du kiekvienai platformai)
• Viena lanksti plokštelė Iowa Flexbar
• Du atlaisvinimo spaustukai
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Batai
Kiekvienas batas turi čiurnos–pėdos ortozės (AFO) tipo įdėklą, liežuvį ir dirželius su sustiprintomis
sagtelėmis. Atviras bato priekis patogus tuo, kad pėdai užtikrinama pakankamai vietos augti, kol prireiks kito
batų dydžio. Batai gaminami dvylikos dydžių, pagal JAV vaikiškos avalynės dydžius – nuo 000 iki 9 (žr.
dydžių lentelę, 15 psl.).

Liežuvis

Įdėklas

2 pav. Iowa Brace batai

Platformos
Platformos gali būti naudojamos su kairiuoju arba dešiniuoju batu. Platformos šonuose turi dvi angas, į
kurias įstačius lanksčią plokštelę Iowa Flexbar, nustatomas reikiamas batų pasukimo kampas. Fiksatorius,
esantis platformos apatinėje pusėje, neleidžia vaikams patiems atlaisvinti plokštelės. Clubfoot Solutions
prie įtvaro komplekto prideda atlaisvinimo spaustuką, su kuriuo lanksčią plokštelę Iowa Flexbar galima
atlaisvinti ir atkabinti nuo platformos. Platformos yra dviejų dydžių. Mažiausios platformos yra skirtos 000–
3 dydžio batukams, didesnės platformos – 4–9 dydžio batams.
Atlaisvinimo mygtukas

3 pav. Iowa Brace platforma

4 pav. Intarpai ir varžtai

5 pav. Atlaisvinimo spaustukas

Prie platformų pridedami intarpai padeda išlaikyti nustatytą teisingą platformų pasukimo kampą :
įdėjus intarpus, įtvaras neužsifiksuos netinkamu kampu . Platformos pridedamais varžtais
pritvirtinamos prie Iowa Brace batų. Atlaisvinimo spaustukas palengvina platformų atkabinimą
nuo lanksčios plokštelės.

Lanksti plokštelė Iowa Flexbar

Lanksčios plokštelės Iowa Flexbar galai yra 15 laipsnių kampu palenkti išorėn. Kai vaikas nešioja įtvarą,
lanksčios plokštelės Iowa Flexbar galai yra nukreipti į viršų, link kelių. Lanksti plokštelė yra trijų ilgių. Nors
plokštelės ilgį parenka sveikatos priežiūros specialistas savo nuožiūra, siūlomi tokie plokštelės ilgiai pagal
batų dydžius:
• Batų dydis nuo 000 iki 3: 20,32 cm (8 colių) plokštelė
• Batų dydis nuo 4 iki 6: 25,40 cm (10 colių) plokštelė
• Batų dydis nuo 7 iki 9: 30,48 cm (12 colių) plokštelė
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Įtvaro surinkimas
Toliau paveikslėlyje parodyta, kaip tarpusavyje sujungiamos įtvaro Iowa Brace dalys.

Įvaro Iowa Brace dalių sujungimas

Norėdami pasižiūrėti vaizdo medžiagą, kaip surinkti įtvarą ir uždėti jį vaikui, apsilankykite Clubfoot
Solutions svetainėje: http://www.clubfootsolutions.org/

Kaip nustatyti teisingą kiekvieno bato pasukimo kampą
Įtvarą gali nešioti vaikai su koreguota abipuse arba vienpuse šleivapėdyste. Jeigu vaikas turi abipusę
šleivapėdystę, abu batai, prie kurių pritvirtinta lanksti plokštelė, pasukami į išorę 60 laipsnių kampu.
Jeigu vaiko viena pėda yra su koreguota vienpuse šleivapėdyste, o kita pėda sveika, batai pasukami į
išorę, suformuojant 60 laipsnių pėdos su koreguota šleivapėdyste abdukciją ir 30 laipsnių sveikosios
pėdos abdukciją.
Koreguotos abipusės šleivapėdystės pavyzdys

6 pav. Abu batai pasukti į išorę 60 laipsnių kampu
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Koreguotos kairiosios pėdos šleivapėdystės pavyzdys

Batas
Batas

Platforma
Platforma

Batas
Batas
Plokštelė
Plokštel ė

Platforma
Platforma

7 pav. Kairysis batas pasuktas į išorę 60 laipsnių
kampu, dešinysis batas – 30 laipsnių kampu

Platformos pritvirtinimas prie bato, suformuojant 60 laipsnių pėdos abdukciją
Pėdai su koreguota šleivapėdyste būtina palaikyti 60 laipsnių abdukciją. Platformas galima naudoti su
kairiuoju arba dešiniuoju batu. Platformų šonuose yra dvi angos, pagal kurias nustatomas reikiamas batų
pasukimo kampas, sujungus platformas lanksčia plokštele.
Norint suformuoti 60 laipsnių pėdos abdukciją, platforma prie bato pritvirtinama tokiu būdu:
1. Pakreipkite batą taip, kad jūsų žvilgsnis būtų nukreiptas į padą, o sagtelės būtų nukreiptos į vidų. Kairiojo bato sagtelės turi
būti jums iš dešinės, o dešiniojo bato sagtelės – iš kairės.
2. Suraskite platformos šone esančią 60 laipsnių pasukimo kampo angą.
60 laipsnių pasukimo kampo anga
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60 laipsnių pasukimo kampo anga yra arčiau platformos
kulno srities. 30 laipsnių pasukimo kampo anga yra
priešingoje platformos pusėje.

3. Pridėkite platformą prie bato pado taip, kad 60 laipsnių
pasukimo kampo anga būtų vidinėje pusėje (šalia bato sagtelių).
Šioje padėtyje Clubfoot Solution logotipe vaizduojami kojų pirštukai turi būti šalia bato pirštų srities.
4. Įdėkite į centrinę platformos angą intarpą.

Šis intarpas neleidžia lanksčiai plokštelei Iowa Flexbar užsifiksuoti neteisingoje padėtyje, jeigu ji būtų
įstatyta ne į tą angą. Įdėti intarpai lieka tarp bato ir platformos.
5. Dviem pridedamais varžtais tvirtai prisukite platformą prie bato.

• Nepriveržkite varžtų pernelyg stipriai.
• Mažos platformos turi dvi angas varžtams kulno srityje. Tiksliai uždėję platformą ant bato pado, įsukite
varžtą į atitinkamą angą.
• Jeigu vienas varžtas yra ilgesnis už kitą, platformą bato pirštų dalyje pritvirtinkite su trumpesniu varžtu.
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Platformos pritvirtinimas prie bato, suformuojant 30 laipsnių pėdos abdukciją
Jeigu vaikui išgydyta (koreguota) vienos pėdos (vienpusė) šleivapėdystė, įtvarą reikia nešioti palaikant 30
laipsnių sveikosios pėdos abdukciją. Platformas galima naudoti su kairiuoju arba dešiniuoju batu.
Platformų šonuose yra dvi angos, kurios padeda kontroliuoti bato pasukimo kampą, sujungus platformas
lanksčia plokštele.
Norint suformuoti 30 laipsnių pėdos abdukciją, platforma prie bato pritvirtinama tokiu būdu:
1. Pakreipkite batą taip, kad jūsų žvilgsnis būtų nukreiptas į padą, o sagtelės būtų nukreiptos į vidų. Kairiojo bato sagtelės
turi būti jums iš dešinės, o dešiniojo bato sagtelės – iš kairės.
2. Suraskite platformos šone esančią 30 laipsnių pasukimo kampo angą. 60 laipsnių pasukimo kampo anga yra
arčiau platformos kulno srities. 30 laipsnių pasukimo kampo anga yra priešingoje platformos pusėje
30 laipsnių pasukimo kampas

3. Pridėkite platformą prie bato pado taip, kad 30 laipsnių pasukimo kampo anga būtų vidinėje pusėje (šalia bato sagtelių).
Šioje padėtyje Clubfoot Solution logotipe vaizduojami kojų pirštukai turi būti šalia bato pirštų srities.
4. Dviem pridedamais varžtais pritvirtinkite platformą prie bato.

• Nepriveržkite varžtų pernelyg stipriai.
• Mažos platformos turi dvi angas varžtams kulno srityje. Tiksliai uždėję platformą ant bato pado, įsukite
varžtą į atitinkamą angą.
• Jeigu vienas varžtas yra ilgesnis už kitą, platformą bato pirštų dalyje pritvirtinkite su trumpesniu varžtu.
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5. Įdėkite į centrinę platformos angą intarpą.

Šis intarpas neleidžia lanksčiai plokštelei Iowa Flexbar užsifiksuoti neteisingoje padėtyje, jeigu ji būtų
įstatyta ne į tą angą.

Lanksčios plokštelės Iowa Flexbar pritvirtinimas prie batų
Norint išlaikyti koreguotos šleivapėdystės rezultatus, batus reikia nešioti
kartu su plokštele.
Norėdami pritvirtinti

lanksčią plokštelę Iowa Flexbar prie batų:

1. Paimkite plokštelę taip, kad jos galai būtų nukreipti į viršų, tarsi šypsena.
2. Įstatykite plokštelės galus į angas, esančias kiekvienos platformos
vidinėje (sagtelių) pusėje.
3. Patikrinkite, ar sagtelės nukreiptos į vidinę pusę ir ar įtvaras
sureguliuotas taip, kad būtų palaikoma 60 laipsnių vienos ar abiejų
pėdų su šleivapėdyste abdukcija ir 30 laipsnių sveikosios pėdos
abdukcija.
4. Patikrinkite, ar plokštelė įstatyta taip, kad jos galai būtų išlenkti 15 laipsnių kampu.

Platformos atkabinimas nuo lanksčios plokštelės
Sustiprintas fiksatorius neleidžia vaikui pačiam atkabinti plokštelės nuo platformos.
Plokštelė atlaisvinama ir atkabinama nuo platformos su atlaisvinimo spaustuku.
Norėdami atlaisvinti ir atkabinti platformą nuo plokštelės:
1. Paspauskite plokščiąją fiksatoriaus dalį.

8 pav. Atlaisvinimo spaustuko pavyzdys

2. Ištraukite plokštelės galą iš platformos angos.
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Įtvaro uždėjimas vaikui
Jūs galite patys nuspręsti, kokia tvarka vaikui apmauti batukus. Jeigu vaikas nerodo pasipriešinimo
užmaunant batus, pirmiausia maukite batuką ant tos pėdos, kurią sudėtingiau apmauti. Jeigu vaikui
nepatinka mautis batų ir jis spardosi, tuomet pirmiausia maukite batuką ant pėdos, kurią lengviau apmauti,
nes tikėtina, kad vaikas daugiau spardysis maunant antrąjį batą.
Kaip uždėti įtvarą vaikui:
1. Užmaukite ant vaiko pėdų puskojines ir patikrinkite, ar jos lygiai apspaudžia pėdą ir blauzdą, ar nėra
raukšlių.
Naudokite medvilnines puskojines, kurios uždengia pėdą visur, kur batas liečiasi su pėda ir koja. Vaiko oda
gali būti jautri po paskutinio gipso nuėmimo, ir / arba toje vietoje iš pradžių gali būti nedidelis patinimas,
kuris turėtų praeiti po vienos ar dviejų dienų.

SmartKnit
BESIŪLĖS AFO IR KAFO
PUSKOJINĖS
APSPAUDŽIA PĖDĄ
BESIŪLĖS
SUGERIA DRĖGMĘ
NESIRAUKŠLĖJA
BEKULNIS MODELIS

Clubfoot Solutions rekomenduoja SmartKnit AFO / KAFO puskojines. Apsilankykite:
http://www.smartknit.com/AFO-KAFO-socks

2. Jeigu kojinių siūlės spaudžia vaiko kojų pirštukus, šiek tiek patraukite kojinių pirštų dalį į išorę.
3. Užmaukite batą ant vaiko pėdos.
4. Sulenkite vaiko kelį ir lengvai paspauskite žemyn šlaunį, kad kulnas įsistumtų į vietą.
5. Su nykščiu lengvai paspauskite pėdos viršų (ties čiurna) ir patikrinkite, ar kulnas matosi pro bato užkulnio
angą.
9 pav. Vaiko kulno pastūmimas žemyn ir atgal
Pastaba: Bato užkulnis yra išgaubtas (didesnio dydžio), kad
kulnas neslidinėtų. Vaiko kulną reikia pastumti žemyn ir atgal
tiek, kiek leidžia batas.

6. Užlenkite liežuvį skersai per pėdos viršų ir patikrinkite, ar jis nesusigarankščiavęs. Žiūrėkite, kad liežuvio
kraštas užeitų už bato AFO įdėklo ir nesiliestų su vaiko oda.
7. Tvirtai užsekite vidurinįjį dirželį. Tada užsekite kitus du dirželius. Galite pasižymėti dirželiuose
naudojamas skylutes, kad kaskart žinotumėte, kad teisingai užsegate batą.
10 pav. Liežuvis už bato AFO įdėklo
Pastaba: Žiūrėkite, kad išlygintas liežuvis užeitų už
bato AFO įdėklo
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8. Pasižiūrėkite pro užkulnio angą, ar vaiko kulnas tebėra teisingoje padėtyje, t. y. nusileidęs žemyn.
Vaiko blauzdą lengvai patraukite aukštyn ir žemyn. Jeigu kojų pirštukai juda atgal ir pirmyn, kulnas
nenusileidęs žemyn, tuomet stipriau suveržkite dirželius. Nesuveržkite pernelyg stipriai, kad nesutriktų kraujo
apytaka. Įkiškite pirštą po vaiko kojų pirštukais ir patikrinkite, ar jie nepariesti į apačią. Kadangi vaikas auga,
nesirūpinkite dėl to, kad batų priekinė dalis nepilnai užpildyta, jeigu vaikui gerai tinka likusi bato dalis. Naujų
batų vaikui reikės tada, kai jo kojų pirštukai kaip reikiant išsikiš pro bato priekinį kraštą.
9. Įstatykite lanksčią plokštelę Iowa Flexbar į platformos angas, žiūrėdami, kad plokštelės galai būtų nukreipti į
viršų, link vaiko kelių.

Įtvaro nuėmimas
Įtvaro Iowa Brace sagtelės pagamintos taip, kad vaikas negalėtų jų atsisegti ir nusiimti įtvaro. Ant platformos
esantis fiksatorius neleidžia vaikui atkabinti lanksčios plokštelės nuo platformų.
Norėdami nuimti įtvarą:
1. Atsekite batą, pakeldami ir patraukdami dirželį, kad liežuvėlis išlįstų iš sagtelės (11 pav.).
2. Norėdami atlaisvinti ir atkabinti lanksčią plokštelę Iowa Flexbar nuo platformos, atlaisvinimo spaustuku
paspauskite fiksatoriaus plokščiąją dalį ir patraukite plokštelę – ji išsitrauks iš platformos (12 pav.).
Į įtvaro Iowa Brace komplektaciją įeina du atlaisvinimo spaustukai, su kuriais tėvai ar globėjai gal i lengviau nuimti įtvarą,
kai jo nereika nešioti. Papildomus spaustukus galima nusipirkti Clubfoot Solutions svetainėje www.ClubfootSolutions.org

11 pav.

12 pav.

Valymas ir priežiūra
Visas įtvaro Iowa Brace dalis galima plauti vandenyje su muilu. Jeigu batai sušlapo, prieš užmaunant vaikui
išdžiovinkite juos. Stenkitės nenaudoti cheminių medžiagų ir chloro tirpalų, nes jie gali sugadinti batų medžiagą.
Kiekvienas batas pritvirtintas prie plastmasinės platformos dviem metaliniais varžtais. Patikrinkite varžtus, ar
platformos saugiai ir tvirtai pritvirtintos prie batų. Priveržkite varžtus, jeigu jie atsipalaidavę, tačiau nepriveržkite
jų pernelyg stipriai.
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Pagalba tėvams ir globėjams dėl teisingo įtvaro nešiojimo
Į kiekvieno įtvaro Iowa Brace komplektaciją įeina du atlaisvinimo spaustukai, su kuriais tėvai ar globėjai gali
lengviau nuimti įtvarą, kai jo nereika nešioti. Papildomus spaustukus galima nusipirkti Clubfoot Solutions
svetainėje www.ClubfootSolutions.org
Norėdama pabrėžti, kaip svarbu įtvarą nešioti teisingai, ir padėti tėvams bei globėjams, Clubfoot Solutions
parengė ir siūlo šiuos informacijos šaltinius:
• Nemokama programėlė Clubfoot Solutions
• YouTube kanalas Clubfoot Solutions
• Svetainė Clubfoot Solutions
Daugiau informacijos apie šiuos šaltinius rasite svetainėje http://www.clubfootsolutions.org/.

Problemos ir jų sprendimo būdai
Nuolat stebėkite, ar vaiko oda neparaudo, ar neatsirado pūslių. Normalu, jeigu paraudimas išnyksta po
maždaug dvidešimties minučių. Jeigu paraudimas išlieka ilgiau kaip dvidešimt minučių arba atsiranda
pūslių, gali būti, kad:
• per laisvai užsegti dirželiai (dažniausia priežastis);
• vaikas išaugo batukus;
• per stipriai užsegti dirželiai;
• batų medžiaga arba puskojinės susigarankščiavę ties oda;
• bato liežuvis neužklotas už įdėklo krašto.
Jeigu paraudimas nepraeina per dvidešimt minučių arba atsiranda pūslių, labai svarbu nustatyti priežastį, dėl
ko taip atsitiko. Atsiminkite, kad įtvarą Iowa Brace galima nešioti tik esant visiškai išgydytai (koreguotai)
šleivapėdystei. Įtvaro negalima naudoti dalinės šleivapėdystės korekcijos atveju arba esant šleivapėdystės
recidyvui.
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CLUBFOOT SOLUTIONS GAMINIŲ IOWA BRACE SĄRAŠAS
DALIES
NUMERIS

GAMINIO
PAVADINIMAS

APRAŠYMAS

IŠSAMUS APRAŠYMAS

MATAVIMO VNT.

CFS-000

Iowa Brace

Pusiau kietas šleivapėdystės
koregavimo įtvaras AFO , dydis 000

Įeina batai, lanksti plokštelė, platforma, intarpai,
varžtai, atlaisvin imo spaustukas

Pora

CFS-00

Iowa Brace

Pusiau kietas šleivapėdystės
koregavimo įtvaras AFO, dydis

00

Įeina batai, lanksti plokštelė, plat forma, intarpai,
varžtai, atlaisvinimo spaustukas

Pora

CFS-0

Iowa Brace

Pusiau kietas šleivapėdystės
koregavimo įtvaras AFO, dydis

0

Įeina batai, lanksti plokštelė, plat forma, intarpai,
varžtai, atlaisvinimo spaustukas

Pora

CFS-1

Iowa Brace

Pusiau kietas šleivapėdystės
koregavimo įtvaras AFO, dydi

s1

Įeina batai, lanksti plokštelė, plat forma, intarpai,
varžtai, atlaisvinimo spaustukas

Pora

CFS-2

Iowa Brace

Pusiau kietas šleivapėdystės koregavimo
įtvaras AFO, dydis 2

Įeina batai, lanksti plokštelė, plat forma, intarpai,
varžtai, atlaisvinimo spaustukas

Pora

CFS-3

Iowa Brace

Pusiau kietas šleivapėdystės
koregavimo įtvaras AFO, dydis

3

Įeina batai, lanksti plokštelė, plat forma, intarpai,
varžtai, atlaisvinimo spaustukas

Pora

CFS-4

Iowa Brace

Pusiau kietas šleivapėdystės
koregavimo įtvaras AF O, dydis 4

Įeina batai, lanksti plokštelė, plat forma, intarpai,
varžtai, atlaisvinimo spaustukas

Pora

CFS-5

Iowa Brace

Pusiau kietas šleivapėdystės
koregavimo įtvaras AFO, dydis

5

Įeina batai, lanksti plokštelė, plat forma, intarpai,
varžtai, atlaisvinimo spaustukas

Pora

CFS-6

Iowa Brace

Pusiau kietas šleivapėdystės
koregavimo įtvaras AFO, dydis

6

Įeina batai, lanksti plokštelė, plat forma, intarpai,
varžtai, atlaisvinimo spaustukas

Pora

CFS-7

Iowa Brace

Pusiau kietas šleivapėdystės
koregavimo įtv aras AFO, dydis 7

Įeina batai, lanksti plokštelė, plat forma, intarpai,
varžtai, atlaisvinimo spaustukas

Pora

CFS-8

Iowa Brace

Pusiau kietas šleivapėdystės
koregavimo įtvaras AFO, dydis

8

Įeina batai, lanksti plokštelė, plat forma, intarpai,
varžtai, atlaisvinimo spaustukas

Pora

CFS-9

Iowa Brace

Pusiau kietas šleivapėdystės
koregavimo įtvaras AFO, dydis

9

Įeina batai, lanksti plokštelė, plat forma, intarpai,
varžtai, atlaisvinimo spaustukas

Pora

CFS-1-B

Iowa Brace

Abdukcinis įtvaras – plokštelė Den nis
Browne Bar

20,32 cm (8 colių) lanksti plokštelė

Viena

CFS-2-B

Iowa Brace

Abdukcinis įtvaras – plokštelė Dennis
Browne Bar

25,40 cm (10 colių) lanksti plokštelė

Viena

CFS-3-B

Iowa Brace

Abdukcinis įtvaras – plokštelė Dennis
Browne Bar

30,48 cm (12 colių) lanksti plokštelė

Viena

CFS-PLAT

Iowa Brace

Greito atkabinimo mechanizmas

CFS-PLUG

Iowa Brace

Stabdymo intarpas abipusei platformai

Parduodama po 2 / pakuotė

Viena

CFS-SCR-1

Iowa Brace

Platformos varžtai, 13mm, priekiniai

Parduodama po 2 / pakuotė

Viena

CFS-SCR-2

Iowa Brace

Platformos varžtai, 17 mm, galiniai

Parduodama po 2 / pakuotė

Viena

CFS-KEY

Iowa Brace

Atlaisvinimo spaustukas

Parduodama po 2 / pakuotė

Viena

Abipusė p latforma, 60 ir 30 laipsnių

Viena

DYDIS

15
SIZE 9
SIZE

8VIDPADŽIO ILGIS PAGAL AVALYNĖS DYDĮ
VAIKŲ AVALYNĖS DYDŽIAI JAV
SIZE 7
SIZE 6
DYDIS 9

DYDIS:
000

88 MM

00

92 MM

0

97 MM

1

102,1 MM

2

112,1 MM

3

122,2 MM

4

133,7 MM

5

143,7 MM

DYDIS 3

6

153,7 MM

DYDIS 2

7

163,6 MM

DYDIS 1
DYDIS 0
DYDIS 00

8

173,6 MM

9

183,6 MM

DYDIS 8

DYDIS 7
DYDIS 6
DYDIS 5
DYDIS 4

DYDIS 000
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CLUBFOOT SOLUTIONS, INC.
3214 WESTMINSTER RD
BETTENDORF, IA 52722 USA
563-232-1103
INFO@CLUBFOOTSOLUTIONS.ORG

