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Niniejsza instrukcja użytkowania przeznaczona jest dla pracowników medycznych, którzy leczą pacjentów,
cierpiących na deformację o nazwie stopa końsko-szpotawa.
Aby obejrzeć materiał wideo demonstrujący, w jaki sposób zmontować produkt oraz założyć ortezę dziecku,
prosimy przejść do strony: http://www.clubfootsolutions.org/
Rodzice oraz opiekunowie mogą skorzystać z następujących materiałów:
• Bezpłatna aplikacja Free Clubfoot Solutions
• Kanał Clubfoot Solutions w serwisie YouTube
• Strona internetowa Clubfoot Solutions
Zalecamy, by pracownik medyczny zapoznał się z treścią tej instrukcji, zanim przekaże ortezę Iowa Brace
odpowiedzialnemu rodzicowi lub opiekunowi, bądź nałoży produkt na stopy pacjenta.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy odwiedzić: www.clubfootsolutions.org lub skontaktować się z
Clubfoot Solutions pod adresem: 2509 River Run Ct. NE, Cedar Rapids, IA 52411, USA, bądź numerem
telefonu: (+1) 319-294-5382.
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Przeciwwskazania
OSTRZEŻENIE: Orteza Iowa Brace jest przeznaczona dla dzieci, których stopa końsko-szpotawa została w pełni
skorygowana metodą Ponsetiego. Nie należy stosować ortezy u dzieci, u których wada została skorygowana
częściowo lub doszło do nawrotu deformacji, ponieważ może to wywołać ból bądź uraz.
Nie należy stosować ortezy Iowa Brace, jeżeli którakolwiek z jej części (but, paski, platforma, zaślepki, śrubki bądź
szyna Iowa Flexbar) ulegnie uszkodzeniu lub funkcjonuje nieprawidłowo. Aby uzyskać informacje na temat gwarancji,
wymiany i polityki akceptowania zwrotów, prosimy odwiedzić http://www.clubfootsolutions.org/ lub skontaktować
się z przedstawicielem Clubfoot Solutions.
Jeżeli w wyniku stosowania ortezy Iowa Brace pojawia się podrażnienie skóry lub pęcherze na skórze dziecka, bądź
inne niepożądane efekty uboczne, których nie można wyeliminować poprzez prawidłowe stosowanie ortezy Iowa
Brace (zapoznaj się także z zamieszczoną poniżej sekcją „Rozwiązywanie problemów“), prosimy skonsultować się z
lekarzem dziecka lub pracownikiem medycznym, nadzorującym opiekę nad dzieckiem.

Opis produktu Iowa Brace
Ortezę Iowa Brace stosuje się w celu utrzymania stopy końsko-szpotawej w skorygowanym stanie i zapobiegania
nawrotom deformacji po pełnym skorygowaniu stopy metodą Ponsetiego. Dzieciom zakłada się ortezę na obie
stopy, nawet jeśli mają tylko jedną stopę końsko-szpotawą. Buty należy ustawić pod kątem 60° na zewnątrz w
przypadku skorygowanej stopy końsko-szpotawej i 30° dla stopy zdrowej.

W tym przykładzie lewej stopy końsko-szpotawej platforma
lewego buta została ustawiona pod kątem 60°, a platforma
prawego buta – 30°.

Części ortezy Iowa Brace
Orteza Iowa Brace składa się z następujących części:
• Jednej pary butów do ortezy dla stopy końsko-szpotawej (prawy i
lewy)
Rycina 1. Orteza Iowa Brace, lewa stopa
końsko-szpotawa

• Dwóch platform (po jednej pod każdy but)
• Dwóch zaślepek (po jednej do każdej platformy)
• Czterech śrubek (po dwie na każdą platformę)
• Jednej szyny Iowa Flexbar
• Dwóch kluczy zwolnienia
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Buty
Każdy but posiada łuskę ortopedyczną (AFO), język i paski z wzmocnionymi klamerkami. Ponieważ buty są otwarte w
rejonie palców, stopa ma miejsce, by rosnąć pomiędzy momentami zmiany rozmiaru buta. Buty dostępne są w
dwunastu rozmiarach – od amerykańskiego rozmiaru 000 do 9 (zobacz tabelę rozmiarów na stronie 15).

Rycina 2. Buty Iowa Brace

Platformy
Platformy można stosować zarówno z lewym jak i prawym butem. Platformy posiadają dwa otwory po bokach, które
pozwalają ustawić kąt nachylenia butów, gdy szyna Iowa Flexbar umieszczona jest w otworze. Zatrzask blokujący na
spodzie platformy uniemożliwia dzieciom odpięcie szyny. Clubfoot Solutions dołącza do zestawu klucz zwolnienia, który
pozwala odblokować i odpiąć szynę Iowa Flexbar od platformy. Platformy dostępne są w dwóch rozmiarach. Małe
platformy przeznaczone są do butów w rozmiarze 000-3, natomiast duże platformy – do butów w rozmiarze 4-9.

Rycina 3. Platforma Iowa Brace

Rycina 4. Zaślepki i śrubki

Rycina 5. Klucz zwolnienia

Zaślepki wpina się w platformy po ustawieniu kąta nachylenia, aby zapobiec zablokowaniu ortezy z butami pod
nieprawidłowym kątem. Śrubki dołączone do platform stosowane są w celu połączenia platform z butami Iowa Brace. Klucz
zwolnienia ułatwia wypinanie platform z szyny.

Szyna Iowa Flexbar
Szyna Iowa Flexbar została zaprojektowana tak, by po każdej stronie zapewniać wygięcie stopy do góry pod kątem 15°. Gdy
dziecko ma założoną ortezę, końce szyny Iowa Flexbar skierowane są ku górze, w kierunku kolan. Szyna Iowa Flexbar dostępna
jest w trzech rozmiarach. Choć wyboru długości szyny dokonuje nadzorujący pracownik medyczny wedle własnego uznania,
sugerowane długości szyny dla poszczególnych rozmiarów butów są następujące:
• Rozmiary butów od 000 do 3: szyna 8 cali (20,32 cm),
• Rozmiary butów od 4 do 6: szyna 10 cali (25,4 cm),
• Rozmiary butów od 7 do 9: szyna 12 cali (30,48 cm).
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Montaż ortezy
Poniższa rycina szczegółowo ilustruje, w jaki sposób poszczególne części ortezy Iowa Brace łączą się ze sobą.

W jaki sposób części ortezy Iowa Brace łączą się ze sobą

Aby obejrzeć materiał wideo demonstrujący, w jaki sposób zmontować produkt oraz założyć ortezę dziecku, prosimy
przejść do strony internetowej Clubfoot Solutions: http://www.clubfootsolutions.org/

Ustawianie odpowiedniego kąta dla każdego buta
Orteza przeznaczona jest dla dzieci ze skorygowaną jedną bądź obiema stopami końsko-szpotawymi. Jeżeli u dziecka
występuje końska-szpotawość obu stóp, ustaw oba buty połączone z szyną w taki sposób, by były odchylone pod kątem
60° na zewnątrz. W przypadku gdy u dziecka występuje końska-szpotawość jednej stopy i została skorygowana, a druga
stopa jest zdrowa, ustaw but, w którym znajduje się skorygowana stopa tak, by jego odchylenie na zewnątrz wynosiło
60°, a kąt nachylenia buta, w którym znajduje się zdrowa stopa – 30° na zewnątrz.

Deformacja obustronna, skorygowane stopy końsko-szpotawe

Rycina 6. Oba buty ustawione pod kątem 60°
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Przykład skorygowanej lewej stopy końsko-szpotawej

But
But

Szyna
Platforma

Platforma

Rycina 7. Lewy but ustawiony pod kątem 60°, a
prawy pod kątem 30°

Montaż platformy i buta pod kątem 60°
Jest to prawidłowy kąt dla skorygowanej stopy końsko-szpotawej. Platformy można stosować zarówno z lewym jak i
prawym butem. Platformy posiadają dwa otwory po bokach, które utrzymują właściwy kąt, gdy but jest wpięty w szynę.

Aby ustawić platformę i but pod kątem 60°:
1. Obróć but w taki sposób, by widzieć jego podeszwę, a klamry skierowane były do wewnątrz.
Klamry lewego buta znajdują się po prawej stronie, a prawego – po lewej.
2. Znajdź otwór dla ustawienia 60° z boku platformy.
Otwór dla ustawienia 60°
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Otwór dla ustawienia 60° znajduje się bliżej
miejsca na platformie przeznaczonego na piętę.
Otwór dla ustawienia 30° znajduje się po
przeciwnej stronie platformy.
3. Dopasuj platformę do podeszwy buta tak, aby
otwór dla ustawienia 60° również znajdował się po wewnętrznej stronie (obok klamerek na butach).
Przy takim ustawieniu palce przedstawione na logo Clubfoot Solutions znajdują się w pobliżu miejsca, gdzie w bucie
mieszczą się palce stóp.
4. Umieść zaślepkę w centralnym otworze platformy.

Zaślepka zapobiega zablokowaniu szyny, jeżeli szyna Iowa Flexbar została umieszczona w niewłaściwym otworze.
Zaślepki należy umieścić pomiędzy butem a platformą.

5. Użyj dwóch dołączonych śrubek, by przymocować platformę do buta.

• Uważaj, by but nie został przytwierdzony do platformy zbyt mocno.
• Małe platformy mają dwa otwory na śrubki w okolicy pięty. Wykorzystaj otwór na śrubkę, który zrównuje się z
otworem w platformie, gdy ta ustawiona jest prosto pod podeszwą buta.
• Jeżeli jedna śrubka jest dłuższa od drugiej, użyj krótszej, by przytwierdzić rejon palców.
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Montaż platformy i buta pod kątem 30°
Jest to prawidłowy kąt dla zdrowej stopy, gdy dziecko cierpi na deformację tylko jednej stopy. Platformy można
stosować zarówno z lewym jak i prawym butem. Platformy posiadają dwa otwory po bokach, które utrzymują
właściwy kąt, gdy but jest wpięty w szynę.
Aby ustawić platformę i but pod kątem 30°:
1. Obróć but w taki sposób, by widzieć jego podeszwę, a klamry skierowane były do wewnątrz.
Klamry lewego buta znajdują się po prawej stronie, a prawego – po lewej.
2. Znajdź otwór dla ustawienia 30° z boku platformy.
Otwór dla ustawienia 60° znajduje się bliżej miejsca na platformie przeznaczonego na piętę. Otwór dla ustawienia
30° znajduje się po przeciwnej stronie platformy.
Kąt 30°

3. Dopasuj platformę do podeszwy buta tak, aby otwór dla ustawienia 30° również znajdował się po wewnętrznej stronie
(obok klamerek na butach). Przy takim ustawieniu palce przedstawione na logo Clubfoot Solutions znajdują się w pobliżu
miejsca, gdzie w bucie mieszczą się palce stóp.
4. Użyj dwóch dołączonych śrubek, by przymocować platformę do buta:

• Uważaj, by but nie został przytwierdzony do platformy zbyt mocno.
• Małe platformy mają dwa otwory na śrubki w okolicy pięty. Wykorzystaj otwór na śrubkę, który zrównuje się z
otworem w platformie, gdy ta ustawiona jest prosto pod podeszwą buta.
• Jeżeli jedna śrubka jest dłuższa od drugiej, użyj krótszej, by przytwierdzić rejon palców.
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5. Umieść zaślepkę w centralnym otworze platformy.

Zaślepka zapobiega zablokowaniu szyny, jeżeli szyna Iowa Flexbar została umieszczona w niewłaściwym otworze.

Przytwierdzanie szyny Iowa Flexbar do butów
Buty należy nosić wraz szyną, aby utrzymać skorygowaną stopę w obecnym stanie.
Aby przymocować szynę Iowa Flexbar do butów:
1. Ustaw szynę w taki sposób, by jej końce skierowane były ku górze niczym uśmiech.
2. Wepnij końce szyny w otwory umieszczone po wewnętrznej stronie (tam gdzie
klamry) każdej platformy.
3. Sprawdź czy klamry skierowane są do środka, a orteza ma ustawienie abdukcyjne 60° dla
jednej lub obu stóp końsko-szpotawych i 30° dla stopy zdrowej.
4. Upewnij się, że szyna została wpięta w sposób, zapewniający wygięcie stopy do góry pod
kątem 15°.

Wypinanie platformy z szyny
Wzmocniony zatrzask blokujący został zaprojektowany w taki sposób, by uniemożliwić dziecku odpięcie
szyny od platformy. Dostępny jest klucz zwolnienia, który pozwala odpiąć szynę od platformy.
Aby odpiąć but i platformę od szyny:
1. Przyciśnij płaską część zatrzasku blokującego.

Rycina 8. Przykład użycia klucza zwolnienia
2. Pociągnij szynę tak, aby wypiąć ją z otworu w platformie.
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Zakładanie ortezy na stopy dziecka
Możesz zdecydować w jakiej kolejności zakładać dziecku buty. Jeżeli dziecko zachowuje się spokojnie podczas
zakładania buta, załóż najpierw but na stopę, która sprawia największe trudności. Jeżeli dziecko ma tendencję do
kopania podczas zakładania buta, najpierw załóż but przeznaczony na stopę, z którą łatwiej się obchodzić, ponieważ
prawdopodobieństwo, że dziecko kopnie w drugi but będzie większe.
Aby założyć dziecku ortezę:
1. Załóż skarpetki na stopy dziecka i upewnij się, że materiał jest wygładzony i nie marszczy się.
Użyj skarpetek z bawełny, które pokrywają stopę w każdym miejscu, gdzie but ma styczność ze stopą i nogą dziecka.
Skóra dziecka może być bardziej wrażliwa po usunięciu ostatniego gipsu i/lub początkowo może pojawić się opuchlizna,
która powinna utrzymywać się nie dłużej niż dzień lub dwa.

Clubfoot Solutions zachęca do korzystania ze skarpetek do łusek
ortopedycznych SmartKnit AFO / KAFO. Prosimy odwiedzić:
http://www.smartknit.com/AFO-KAFO-socks

2. Jeżeli szwy skarpetki wywierają nacisk na palce dziecka, wyciągnij przednią część nieco do przodu.
3. Umieść stopę dziecka w bucie.
4. Zegnij nogę dziecka w kolanie i delikatnie naciśnij udo dziecka, by upewnić się, że pięta znalazła oparcie.
5. Uciśnij lekko kciukiem grzbiet stopy (w miejscu gdzie noga przechodzi w stopę) i upewnij się, że piętę widać przez okienko
kontroli umiejscowienia pięty, znajdujące się w tylnej części buta.

Rycina 9. Pięta dziecka u dołu i w tylnej części buta
Uwaga: Część buta przeznaczona na piętę jest
ponadwymiarowa, aby zapobiec zsuwaniu się pięty.
Pięta dziecka powinna znajdować się u dołu i w tylnej
części buta, tak głęboko jak to możliwe.

6. Rozwiń język buta na stopie w taki sposób, by rozłożony był na płasko i nie pojawiły się zgięcia materiału. Upewnij się, że brzeg
języka znajduje się na zewnątrz łuski ortopedycznej (AFO), a nie bezpośrednio na skórze dziecka.
7. Naciągnij środkowy pasek tak, by unieruchomić but. Następnie naciągnij dwa pozostałe paski. Możesz zaznaczyć na pasku, z
których dziurek korzystasz, by za każdym razem zabezpieczać but jednakowo.

Rycina 10. Język buta na zewnątrz łuski ortopedycznej (AFO)
Uwaga: Upewnij się, że język buta
znajduje się na zewnątrz łuski
ortopedycznej (AFO)
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8. Sprawdź, czy pięta dziecka nadal znajduje się głęboko z tyłu buta, sprawdzając poprzez okienko kontrolne umiejscowione
w tylnej części buta.
Delikatnie poruszaj dolną częścią nogi w górę i w dół. Jeżeli palce stopy przesuwają się w przód i w tył, pięta nie jest
osadzona w dole buta i w takim przypadku należy ponownie naciągnąć pasek. Nie odcinaj dopływu powietrza.
Przesuń palcem pod palcami u stóp dziecka, aby upewnić się, że są wyprostowane, a nie podwinięte. Nie ma
powodów do obaw, jeśli w miarę jak dziecko rośnie przednia część stopy wystaje poza krawędź buta, o ile pozostała
część buta nadal jest dobrze dopasowana. Nowe buty należy zakupić, gdy palce u stóp dziecka będą całkowicie
wystawać poza krawędź buta.
9. Umieść szynę Iowa Flexbar w otworach na platformie, uważając, by końce szyny skierowane były ku górze w kierunku
kolan dziecka.

Zdejmowanie ortezy
Klamry ortezy Iowa Brace zaprojektowano w taki sposób, by uniemożliwić dziecku zdjęcie butów. Zatrzask blokujący na
platformie został zaprojektowany w taki sposób, by uniemożliwić dziecku odpięcie szyny od platformy.
Aby zdjąć ortezę:
1. Aby odpiąć but, unieś klamrę, a następnie pociągnij pasek, by wysunąć szpilkę z klamry (Rycina 11).
2. Aby wypiąć szynę Iowa Flexbar z platformy, uciśnij płaską część zatrzasku blokującego i pociągnij szynę, aby ją wypiąć
(Rycina 12).
Do każdej ortezy Iowa Brace dołączone są dwa klucze zwolnienia, aby ułatwić opiekunom szybkie zdejmowanie ortezy.
Dodatkowe klucze zwolnienia można zakupić na stronie internetowej Clubfoot Solutions – www.ClubfootSolutions.org

Rycina 11.

Rycina 12.

Czyszczenie i konserwacja
Wszystkie części ortezy Iowa Brace można zanurzać w wodzie i z łatwością czyścić za pomocą wody i mydła. Jeżeli buty
zamokną, należy pozwolić im dokładnie wyschnąć, zanim dziecko będzie mogło je nosić. Unikaj stosowania środków
chemicznych oraz roztworów z chlorem do czyszczenia, ponieważ mogą uszkodzić tkaninę, z której wykonano buty.
Każdy but przymocowuje się do plastikowej platformy za pomocą dwóch metalowych śrubek. Sprawdź, czy śrubki dobrze
przytwierdziły buty do platformy. Jeżeli śrubki się obluzują, należy je dokręcić. Należy także uważać, by nie dokręcać ich
zbyt ciasno.
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Pomoc dla rodziców i opiekunów w stosowaniu ortezy
Do każdej ortezy Iowa Brace dołączone są dwa klucze zwolnienia, aby ułatwić opiekunom szybkie zdejmowanie ortezy.
Dodatkowe klucze zwolnienia można zakupić na stronie internetowej Clubfoot Solutions – www.ClubfootSolutions.org
Aby podkreślić, jak ważne jest stosowanie się do wytycznych w zakresie użytkowania ortezy oraz udzielić rodzicom i
opiekunom pomocy, Clubfoot Solutions udostępnia następujące materiały:
• bezpłatna aplikacja Free Clubfoot Solutions,
• kanał Clubfoot Solutions w serwisie YouTube,
• strona internetowa Clubfoot Solutions.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tych materiałów, prosimy odwiedzić: http://www.clubfootsolutions.org/.

Rozwiązywanie problemów
Sprawdź, czy skóra dziecka nie jest zaczerwieniona lub pokryta pęcherzami. Zaczerwienienie, które znika po około
20 minutach, jest zjawiskiem normalnym. Zaczerwienienie, które utrzymuje się dłużej niż 20 minut, lub pęcherze
mogą pojawić się, ponieważ:
• Paski nie zostały naciągnięte wystarczająco ciasno (najczęstsza przyczyna).
• Dziecko wyrosło z butów.
• Paski zapięte są zbyt ciasno.
• Materiał, z którego wykonano buty lub skarpetki, nie jest gładko rozciągnięty na skórze.
• Język buta nie został umieszczony za wkładką.
Jeżeli zaczerwienienie nie znika po upływie 20 minut lub jeśli pojawił się pęcherz na skórze, należy koniecznie ustalić
przyczynę problemu. Prosimy mieć na uwadze, że ortezę Iowa Brace opracowano tak, by zachowywać prawidłowe
ustawienie skorygowanej stopy końsko-szpotawej. Jeżeli deformacja nie została skorygowana lub nastąpił nawrót,
wówczas odradza się stosowanie ortezy.
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Lista produktów ortopedycznych Iowa Brace firmy Clubfoot Solutions

NUMER
PRODUKTU

NAZWA
PRODUKTU

CFS-000

Iowa Brace

CFS-00

OPIS

ROZSZERZONY
OPIS

JEDNOSTKA
MIARY

Częściowo usztywniona łuska ortopedyczna do stopy końskoszpotawej (Semi-Rigid Clubfoot AFO), Rozmiar 000

Zawiera buty, szynę, platformę, zaślepki, śrubki,
klucz

Para

Iowa Brace

Częściowo usztywniona łuska ortopedyczna do stopy końskoszpotawej (Semi-Rigid Clubfoot AFO), Rozmiar 00

Zawiera buty, szynę, platformę, zaślepki, śrubki,
klucz

Para

CFS-0

Iowa Brace

Częściowo usztywniona łuska ortopedyczna do stopy końskoszpotawej (Semi-Rigid Clubfoot AFO), Rozmiar 0

Zawiera buty, szynę, platformę, zaślepki, śrubki,
klucz

Para

CFS-1

Iowa Brace

Częściowo usztywniona łuska ortopedyczna do stopy końskoszpotawej (Semi-Rigid Clubfoot AFO), Rozmiar 1

Zawiera buty, szynę, platformę, zaślepki, śrubki,
klucz

Para

CFS-2

Iowa Brace

Częściowo usztywniona łuska ortopedyczna do stopy końskoszpotawej (Semi-Rigid Clubfoot AFO), Rozmiar 2

Zawiera buty, szynę, platformę, zaślepki, śrubki,
klucz

Para

CFS-3

Iowa Brace

Częściowo usztywniona łuska ortopedyczna do stopy końskoszpotawej (Semi-Rigid Clubfoot AFO), Rozmiar 3

Zawiera buty, szynę, platformę, zaślepki, śrubki,
klucz

Para

CFS-4

Iowa Brace

Częściowo usztywniona łuska ortopedyczna do stopy końskoszpotawej (Semi-Rigid Clubfoot AFO), Rozmiar 4

Zawiera buty, szynę, platformę, zaślepki, śrubki,
klucz

Para

CFS-5

Iowa Brace

Częściowo usztywniona łuska ortopedyczna do stopy końskoszpotawej (Semi-Rigid Clubfoot AFO), Rozmiar 5

Zawiera buty, szynę, platformę, zaślepki, śrubki,
klucz

Para

CFS-6

Iowa Brace

Częściowo usztywniona łuska ortopedyczna do stopy końskoszpotawej (Semi-Rigid Clubfoot AFO), Rozmiar 6

Zawiera buty, szynę, platformę, zaślepki, śrubki,
klucz

Para

CFS-7

Iowa Brace

Częściowo usztywniona łuska ortopedyczna do stopy końskoszpotawej (Semi-Rigid Clubfoot AFO), Rozmiar 7

Zawiera buty, szynę, platformę, zaślepki, śrubki,
klucz

Para

CFS-8

Iowa Brace

Częściowo usztywniona łuska ortopedyczna do stopy końskoszpotawej (Semi-Rigid Clubfoot AFO), Rozmiar 8

Zawiera buty, szynę, platformę, zaślepki, śrubki,
klucz

Para

CFS-9

Iowa Brace

Częściowo usztywniona łuska ortopedyczna do stopy końskoszpotawej (Semi-Rigid Clubfoot AFO), Rozmiar 9

Zawiera buty, szynę, platformę, zaślepki, śrubki,
klucz

Para

CFS-1-B

Iowa Brace

Szyna abdukcyjna – Denis Browne Bar

Szyna 8 cali (20,32 cm)

Sztuka

CFS-2-B

Iowa Brace

Szyna abdukcyjna – Denis Browne Bar

Szyna 10 cali (25,4 cm)

Sztuka

CFS-3-B

Iowa Brace

Szyna abdukcyjna – Denis Browne Bar

Szyna 12 cali (30,48 cm)

Sztuka

CFS-PLAT

Iowa Brace

Szybki mechanizm zwalniający

Regulowana platforma – 60° i 30°

Sztuka

CFS-PLUG

Iowa Brace

Zaślepka blokująca do regulowanej platformy

Sprzedawane po 2 sztuki w opakowaniu

Sztuka

CFS-SCR-1

Iowa Brace

Śrubka do platformy 13 mm, przednia

Sprzedawane po 2 sztuki w opakowaniu

Sztuka

CFS-SCR-2

Iowa Brace

Śrubka do platformy 17 mm, tylna

Sprzedawane po 2 sztuki w opakowaniu

Sztuka

CFS-KEY

Iowa Brace

Klucz zwolnienia

Sprzedawane po 2 sztuki w opakowaniu

Sztuka
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DŁUGOŚĆ WKŁADKI W DANYM ROZMIARZE

AMERYKAŃSKIE ROZMIARY DLA DZIECI

ROZMIAR 9

ROZMIAR 5
ROZMIAR 4
ROZMIAR 3
ROZMIAR 2
ROZMIAR 1
ROZMIAR 0
ROZMIAR 00
ROZMIAR 000

ROZMIAR:
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

6

153,7 MM

7

163,6 MM

8

173,6 MM

9

183,6 MM
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CLUBFOOT SOLUTIONS, INC.
3214 WESTMINSTER RD
BETTENDORF, IA 52722 USA
563-232-1103
INFO@CLUBFOOTSOLUTIONS.ORG

