MITCHELL SPIRNG ASSIST DOBBS BAR
SDCBMD modell Kis és Normál
Használati utasítás:
A gyermek lábának korrigálását követően a Dobbs Bar lábtávolító keret a lábat korrigált helyzetben megtartva
megelőzi a visszaesést.
MEGJEGYZÉS: A keretet soha ne alkalmazza nem korrigált lábon. A keret nem korrigálja a dongalábat, csupán a
Ponseti kezelés módszerével (amelynek keretében a dongalábat fokozatosan korrigálják gipszsorozatokkal) elért
korrekciót tartja meg.
Használati utasítás:
A Dobbs Bar keretet az első három hónapban napi 23 órában, majd 2-4 évig éjszaka és délutáni alvás során kell
viselni. A keret használata kritikus fontosságú a dongaláb korrigálásának fenntartásában. Ha nem az előírás
szerint alkalmazzák a keretet, közel 100 százalékos az újbóli előfordulás aránya.
Figyelmeztetések és óvintézkedések:
A Dobbs Bar csavarjain soha ne alkalmazzon Loctite vagy egyéb pillanatragasztó-alapú menetzárást. A
pillanatragasztó/Loctite reakcióba lép a polikarbonát műanyaggal, annak gyengülését és törését okozza.

A Dobbs Bar keret beállítása
A keret szélességének beállítása:
A Dobbs Bar keretet úgy kell beállítani, hogy a keret szélessége megegyezzen a gyermek vállszélességével. Mérje
le a gyermek vállának szélességét a bal váll külső szélétől a jobb váll külső széléig. Állítsa be a Dobbs Bar keret
hosszát úgy, hogy a keret hossz a bal lábtámaszon a sarok közepétől a jobb lábtámaszon a sarok közepéig
megegyezzen a mért vállszélességgel. A keret inkább legyen kicsit szélesebb a vállszélességnél, mint keskenyebb.
A gyermek számára nem kényelmes, ha a keret túl szűk.
A csomagban mellékelt imbuszkulcs segítségével lazítsa ki a középső szorító imbuszcsavarjait, és csúsztassa szét
a rudat annyira, hogy elérje a gyermek vállszélességét. A helyes szélesség elérése után húzza meg az
imbuszcsavar(oka)t, hogy rögzítse a rudak pozícióját.
A kifelé forgatás beállítása:
Az érintett lábat vagy dongalábat 60 fokkal kell kifelé forgatni, a nem érintett oldalt pedig 30 fokra kell állítani.
Kétoldali dongaláb esetén mindkét lábfejet 60 fokba kell állítani. A kifelé forgatás szögének meg kell felelnie a
legutóbbi gipsszel elért kifelé forgatás mértékének. Ha pl. az orvos csak 50 fokra tudta korrigálni az érintett
lábat, a keretet is 50 fokra kell beállítani. A fekete forgókar közepén található imbuszcsavart lazítsa ki, és a
gyorsrögzítőt forgassa kifelé, míg a fekete forgókaron található jelölő egybeesik a gyorsrögzítő alján látható
megfelelő szögjelzéssel. Az imbuszcsavar meghúzásával rögzítse a kifelé forgatás kívánt szögét.
A sínek csatlakoztatása
Ha a kifelé forgatás szöge be van állítva, a „PUSH” címkével ellátott fekete darabot egyszerűen csúsztassa be a
sín alján kimélyített csatornába. A „PUSH” feliratú darab felugrik, és rögzíti a sínt. A sín eltávolításához
határozottan nyomja meg a „PUSH” címkével ellátott részt, közben húzza visszafelé a kereten, míg ki nem csúszik
a csatornából.

