GREITO ATLAISVINIMO SPYRUOKLINIS „DOBBS BAR“ ĮTVARAS
Modelis QDCB, mažas ir vidutinis
Naudojimo indikacijos:
atlikus jūsų vaiko pėdos korekciją, „Dobbs Bar“ pėdos abdukcinis įtvaras laiko koją teisingoje padėtyje, taip
padėdamas išvengti recidyvo.
PASTABA: niekada nedėkite šio įtvaro ant pėdos, kuriai neatlikta korekcija. Įtvaras nekoreguoja šleivapėdystės,
juo tik palaikomas Ponseti gydymo metodu (tai toks metodas, kuriuo šleivapėdystė gydoma palaipsniui,
pasitelkiant serijinį gipsavimą) pasiektos korekcijos lygis.
Naudojimo instrukcijos:
„Dobbs Bar“ įtvarą pirmuosius 3 mėnesius reikėtų dėvėti 23 valandas per parą, tada 2–4 metus – pietų ir nakties
miego metu. Įtvaro dėvėjimas yra būtinas, norint išlaikyti pasiektą šleivapėdystės korekcijos lygį. Jei įtvaras
nedėvimas taip, kaip nurodyta, recidyvo tikimybė yra beveik 100 procentų.
Perspėjimai ir atsargumo priemonės:
„Dobbs Bar“ varžtams niekada nenaudokite „Loctite“ ar kitų superklijų pagrindu pagaminto sriegių
fiksatoriaus. Superklijai ar „Loctite“ reaguoja su polikarbonato plastiku, todėl plastikas gali susilpnėti arba
sulūžti.

„Dobbs Bar“ paruošimas naudojimui
Strypo pločio reguliavimas:
„Dobbs Bar“ turėtų būti sureguliuotas taip, kad strypo plotis prilygtų vaiko pečių pločiui. Išmatuokite vaiko pečių
plotį nuo kairiojo peties išorinės pusės iki dešiniojo peties išorinės pusės. Sureguliuokite „Dobbs Bar“ ilgį taip,
kad strypo ilgis nuo kairiosios pėdos plokštelės kulno vidurio iki dešiniosios pėdos plokštelės kulno vidurio
atitiktų išmatuotą pečių plotį. Geriau, jei strypo ilgis yra šiek tiek platesnis, nei pečiai, negu kad siauresnis. Jei
strypas per trumpas, vaikui yra nepatogu.
Naudodami pridėtą šešiakampį raktą atlaisvinkite centrinio gnybto varžtus šešiakampėmis galvutėmis ir traukite
strypus į šonus, kol jų ilgis sutaps su vaiko pečių pločiu. Kai plotis tinkamas, vėl užveržkite varžtus šešiakampėmis
galvutėmis, taip užtvirtindami strypus savo vietose.
Išorinio pasukimo reguliavimas:
paveikta arba šleiva pėda turėtų būti sukama 60 laipsnių kampu į išorę, nepaveikta pusė turėtų būti sureguliuota
ties 30 laipsnių į išorę. Jei šleivapėdystė dvipusė, abi pėdos turėtų būti sureguliuotos ties 60 laipsnių. Išorinio
pasukimo kampas turėtų sutapti su paskutinio gipsavimo metu pasiektu išorinio pasukimo kampu. Pavyzdžiui,
jei gydytojui pavyko pakoreguoti paveiktą pėdą iki 50 laipsnių, tuomet įtvaras turėtų būti nustatytas ties 50
laipsnių. Atlaisvinkite juodo sukamojo rėmo centre esantį varžtą su šešiakampe galvute ir sukite raudoną „Y“
elementą, kol ant juodo sukamojo rėmo esanti rodyklė sutaps su pageidaujamu raudonojo „Y“ elemento laipsnio
nustatymu. Užveržkite varžtą, taip užfiksuodami pageidaujamą išorinio pasukimo kampą.
Pėdos plokštelės tvirtinimas prie batų arba pėdos ir čiurnos ortozės (AFO):

juodą pėdos plokštelę pritvirtinkite prie „Markell“ batų pado arba AFO, dvi įleistines juodoje plokštelėje esančias
angas sulygiuodami su dviem batų paduose esančiomis skylėmis. Naudodami pridėtus standartinius varžtus
pirmiausia pusiau prisukite vieną varžtą, tada tvirtai užsukite antrąjį varžtą. Tuomet tvirtai užsukite pirmąjį.
Greitojo atkabinimo funkcijos naudojimas:
kai pėdos plokštelė pritvirtinta prie batų, juodąją pėdos plokštelę pastumkite ant dviejų raudonų spaustukų ir
stumkite pėdos plokštelę į priekį, kad suaktyvintumėte spyruoklinį stūmoklį, kuris užfiksuos batus. Norėdami
atkabinti batus patraukite spyruoklinį stūmoklį, tuo pat metu traukdami plokštelę atgal, vaiko kulno kryptimi.

