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C-Pro Direct, çarpık ayak ortez tasarımı alanındaki bilgi ve deneyimlerini modern 
materyaller ve üretim teknolojileriyle bir araya getirmiştir. Son yıllarda yaşanan 
teknolojik gelişmeler sayesinde ayakkabı üretiminde köklü değişiklikler meydana 
gelmiştir. Günümüzde, çarpık ayak hastaları, klinisyenler ve bakıcılardan oluşan 
topluluk daha konforlu, cazip ve esnek ortez çözümlerinden yararlanabilmektedir. 
Çarpık ayak hastalarına yönelik ADM Modular Bracing SystemTM çözümünün, 
uzun yıllardır çarpık ayak ortez uygulamaları alanındaki en önemli ilerleme  
olduğu kanısındayız.
Denis Browne ve Dobbs tipi Ayak Abdüksiyon Ortezleri, ortez uygulamalarında 
yerleşik tedavi standardıdır ve Ponseti Yöntemine uygun şekilde iyi seviyede 
düzeltilmiş çarpık ayakları olan çoğu hasta için önerilir. Öte yandan, hareketli 
arabarlar, tek taraflı ortezler ve kişiye özel AFO’lar gibi diğer ortez tiplerinin gerekli 
olduğu daha komplike gereksinimleri olan önemli sayıda hasta da mevcuttur.  
Her çarpık ayak hastası için uygun tek bir çarpık ayak ortez tipi yoktur.  
Bir hastaya reçete edilen ortez sisteminin de zaman içinde değişmesi veya 
evrilmesi gerekebilir. Ayrıca, çarpık ayak tedavisi her zaman 5 yaşında sona 
ermez. Bazı hastalar için ortez uygulamasının ergenlik yıllarına ve yetişkinliğe 
kadar sürmesi gerekebilmektedir.
Çarpık ayak hastalarına yönelik ADM Modular Bracing SystemTM, C-Pro Direct 
ile lider bir büyük ölçekli ayakkabı üreticisinin arasındaki işbirliğinin bir sonucudur. 
ADM Modular Bracing System, günümüzde ulaşılabilen en geniş tedavi yöntemi 
yelpazesi ve en geniş hasta yaş aralığı için teknolojik açıdan en gelişmiş ve esnek 
ortez sistemini sağlar.

Değişiklik Zamanı

ADM Modular Bracing System, günümüzde ulaşılabilen en geniş tedavi yöntemi 
yelpazesi ve en geniş hasta yaş aralığı için teknolojik açıdan en gelişmiş ve esnek 
ortez sistemini sağlar.
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Çarpık ayak hastalarına yönelik ADM Modular Bracing SystemTM, ilk kez ortez 
gereksinimleri her ne olursa olsun tüm çarpık ayak hastaları için tek bir tutarlı 
değiştirilebilir ortez sistemi sunar. 
Sistem, 0 ila 16 yaşlarındaki idiopatik, kompleks ve sendromik çarpık ayak 
hastalarını destekler ve klinisyenlere herhangi bir yerde mevcut ortez 
seçeneklerinden oluşan en geniş kapsamlı seti sunar. ADM Modular Bracing 
SystemTM temel bileşenleri şunlardır:
• ADM Çarpık Ayak Bilek-Ayak Ortezi

• ADM Harici Rotasyon Çubuğu

• Abdüksiyon Dorsifleksiyon Mekanizması (gece AFO veya ambulatuar 
ayakkabı dâhil)

• ADM Ambulatuar Ayakkabı

ADM Modular Bracing SystemTM

ADM Modular Bracing SystemTM, en geniş çarpık ayak  
hastası gereksinim ve yaş grubuna hitap eden, entegre bir  
ortez sistemidir.

ADM MODULAR BRACE SYSTEM 
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ADMTM Bilek-Ayak Ortezi (ADM AFO)

ADM AFO, gece uygulanan ortez sisteminin temel bileşenini oluşturur. İlk kez, 
ortez kullanan çarpık ayak hastalarının zorlu klinik gereksinimlerini karşılamak 
amacıyla modern ayakkabı üretim teknolojisi uygulanmıştır. Bunun sonucundaysa 
etkileyici ADM AFO elde edilmiştir; günümüzde mevcut en konforlu,  
sıkı oturan, hafif ve göze hitap eden çarpık ayak ortezi. ADM AFO’nun her  
detayı, klinik etkinlik ve zorunlu ortez protokollerinin toleransını desteklemek 
üzere tasarlanmıştır.

ADM AFO, katı bir çekirdeği çevreleyen yumuşak, ultra hafif ve konforlu EVA köpüğünden 
imal edilir. AFO, en yerleşik çarpık ayak sandalet tasarım prensiplerini modern spor 
ayakkabı üretim süreçleri ve materyalleri ile bir araya getirir. Bunun neticesinde,  
çarpık ayak nüksünün önlenmesi için gerekli tüm özelliklere sahip çok rahat,  
hafif ve cazip bir ortez elde edilir.

ADM AFO, gerek çift taraflı harici 
rotasyon çubukları gerek tek 
taraflı Abdüksiyon Dorsifleksiyon 
Mekanizmaları ile kullanılabilen  
tek sandalettir.
2021 yılının ilerleyen aylarında, AFO 
aynı zamanda DobbsTM artikülasyonlu 
ve konvansiyonel ayak abdüksiyon 
çubuklarını da destekleyecektir.

Esnek materyallerden üretilen 
üç yönlü streç dil sistemi, sub-
talar veya tibio-talar hareketleri 
olumsuz etkilemeden hastaların 
ayaklarını rahatça sabitler.

ADMTM Bilek-Ayak Ortezi göz alıcı, konforlu ve etkilidir. Hem çift taraflı Harici Rotasyon 
Çubukları hem de tek taraflı Abdüksiyon Dorsifleksiyon Mekanizmaları ile kullanılabilen  
tek ortezdir.
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ADM AFO ayak astarı, klasik simetrik düz-kalıp sandaletlerle elde edilenden  
daha rahat ve güvenli oturma sağlamak üzere, gerçek düzeltilmiş sol ve sağ 
çarpık ayaklar göz önünde bulundurularak modellenmiştir. Astar ve iç yapı,  
çarpık ayak hastalarında ayak biçiminde iyileştirmeler yapılmasını kolaylaştırmak 
üzere düzleştirilmiş yanal kenarlık içerir ve kemer desteği içermez.

Modern ayakkabılar gibi, 
ADM AFO da hafiflik, yüksek 
dayanım ve konforu bir 
arada sunmak gibi erişilmesi 
zor bir hedefi elde etmek 
üzere laminasyon teknolojisi 
kullanılarak imal edilir.  
İç yapısında, bir çarpık ayak 
ortezinden istenen fiziksel ve 
düzeltici özellikleri karşılamak 
üzere bir fort içerir.

Topuk iyileşmesi,  
arka gösterge deliği  
ve derinlik mastarı kullanılarak 
doğru şekilde ölçülebilir.

Düz 
Yanal 
Kenarlık

ADMTM Bilek-Ayak Ortezi, çarpık ayak ortez tasarımındaki uzmanlık ile modern büyük 
ölçekli ayakkabı üretim teknolojisinin bir birleşimini temsil eder.

İç yapısal bileşenler ve şerit sistemi, 
yanal kenarlık düzleşmesini nazikçe 
desteklemek üzere geliştirilmiştir.

Fort

Fort

Astar

Ara taban
Dış taban

Sağ ayak kalıbı
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ADMTM Harici Rotasyon Çubuğu
ADM Harici Rotasyon Çubuğu, çarpık ayak hastalarına yönelik Denis Browne 
çubuk tipi Ayak Abdüksiyon Ortezi için modern, hafif, şık ve kullanışlı bir uygulama 
alanı sunar.

Ebeveynlerin tek yapması gereken, çubuk konfigürasyonunu çocukları için reçete edildiği 
şekilde kullanmaktır. Yoğun klinikler, çubuk ayarlama konusunda ebeveynleri eğitmek 
zorunda kalmadıkları için zamandan tasarruf edecektir. Hatalı ortez ayarlamasından 
kaynaklanan komplikasyonların da önüne geçilir.

İki taraflı çarpık ayak olgularında 70 veya 60 derecelik klipslerin, tek taraflı olgularda ise 
etkilenmeyen taraf için 30 derecelik klipslerin tercih edilmesi uygundur. Atipik çarpık ayak 
olgularında ve/veya 60 ya da 70 derecelik harici rotasyonun tolere edilemediği durumlarda 45 
derecelik klipsler kullanın. Hastanın omuz genişliğini ölçün ve temin edilen kitten gereken çubuğu 
seçin. Hasta büyüdüğünde, yalnızca sıradaki büyük beden için çubuğun değiştirilmesi yeterlidir.

70 / 60 derece70 / 60 derece

45 derece45 derece

30 derece

ADMTM Harici Rotasyon Çubuğu şık görünümlü, hafif ve etkilidir. Ebeveynler ve bakıcılar 
için konfigürasyon veya ayarlama gerektirmeyen basit ve sıkıntısız bir çözüm getirir.

30 derece
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Çubuk birleştirme sadece birkaç saniye sürer. Çubuğu birleştirmek için hiçbir vida veya 
alet gerekmez. Sadece ihtiyacınız olan çubuk uzunluğunu seçin. Klipsi yerleştirin, çevirin 
ve yerine oturtun. Parçalarına ayırmak için ise bir Klips Çıkarma Aleti (her Çubuk setiyle 
birlikte temin edilir) kullanılması gerekir. 

Klips Çıkarma Aleti

Maliyet Limit Garantisi
Satın alınan her küçük veya büyük 
çubuk klips çiftiyle birlikte, hastanın 
ortez uygulama sürecine hizmet etmek 
için gereken çubuk boyları ücretsiz 
olarak sağlanır. Hasta, tedavi süresince 
yalnızca bir veya iki çift klipse ihtiyaç 
duyar. Klipsler ömür boyu garantilidir.

ADMTM Harici Rotasyon Çubuğu, yoğun kliniklerde bakılan hasta sayısını artırmak 
üzere tasarlanmıştır. Yalnızca gereken bileşenleri seçmeniz ve reçete edilen çubuk 
konfigürasyonunu ebeveynlere veya bakıcılara teslim etmeniz yeterlidir.

Klips Seçme ve Yerleştirme Çevirme ve Yerine Oturtma

“yerine oturt”

“çevir”

Ekstra Kısa (ve ultra hafif) Çubuklar, çok küçük hastalara uyacak şekilde tüm klips 
konfigürasyonlarında ve klinisyenlerin ayakları omuz genişliğinden daha kısa ayarlamak 
istediği durumlarda kullanıma uygundur.
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Abdüksiyon Dorsifleksiyon Mekanizması (ADMTM)

Abdüksiyon Dorsifleksiyon Mekanizması, çarpık ayak hastaları için tek güvenilir 
tek taraflı ortez seçeneğini ve daha kompleks rahatsızlıkların pek çoğu için tek 
ortez seçeneğini sunmaktadır.

Abdüksiyon Dorsifleksiyon 
Mekanizması bir ADM AFO’ya 
takıldığında, hastanın Sub-
Talar (STJ) ve Tibio-Talar 
(TTJ) eklemleriyle anatomik 
olarak hizalanan iki döner 
mekanizmaya sahip bir 
cihazdır. ADM mekanizmaları 
gücünü hastanın ayağına 
abdüksiyon ve dorsifleksiyon 
uygulayan iki yaydan alır.

Yay tahrikli ADM mekanizmaları, hastanın sub-talar ve tibio-talar eklemlerini normal şekilde 
hareket etmesine olanak sağlar, ancak hasta uykudayken gevşediğinde ADM, ayağı bir 
abdüksiyon ve dorsifleksiyon pozisyonuna getirir. Uyku esnasında ADM düzeltilmiş ayak 
pozisyonunu muhafaza eder ve ayak ve alt bacağın tendon ve ligamentlerine uzun süreli, 
düşük yoğunlukta gerdirmeyi sürdürür.

Gelişmiş dijital animasyonun kullanıldığı biyomekanik analizlerde, ADM ve Denis Browne 
ortezlerının benzer ayak pozisyonları elde ettiği gösterilmiştir. İki cihaz çok farklı şekilde 
işlev gösterse de, nihayetinde benzer bir sonuca ulaşmaktadır. C-Pro Direct bir cihaz tipi 
karşısında diğerini savunmamakta, ancak ek ortez uygulama seçeneklerinin bulunabilirliğini 
hasta popülasyonları açısından önemli bir avantaj olarak görmektedir. Edindiğimiz 
deneyimler doğrultusunda, tek bir cihaz her zaman her hasta için en iyi seçenek değildir.

Daha komplike gereksinimleri olan birçok hasta için, ADMTM tek uygulanabilir ortez 
seçeneğini oluşturur. Edindiğimiz deneyimler doğrultusunda, tek bir cihaz her zaman  
her hasta için en iyi seçenek değildir
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STJ

TTJ

Abdüksiyon Dorsifleksiyon 
Mekanizmaları, ADM Yan 
Klips Sistemi aracılığıyla 
ayakkabılara takılır. 
ADM’ler, bir gece ortezi olarak 
ADM Bilek-Ayak Ortezine 
takılabilir, ancak adapte 
ambulatuar ayakkabılara  
veya hatta kişiye özel 
AFO’lara da takılabilir.

ADM’ler genellikle komplike olmayan Çarpık Ayak hastaları için ilk ortez seçeneği olarak 
kullanılmasa da, tercihen bu şekilde kullanılabilir. ADM’yi özellikle tek ortezleri olarak 
kullanmış olan pek çok hasta örneği mevcuttur ve bu hastalar şu anda çarpık ayak 
tedavilerini başarıyla tamamlamış durumdadırlar.
ADM'ler şu an itibarıyla en sık olarak Denis Browne tipi ortezi tolere etme sorunları ortaya 
çıktığında veya daha standart tedavinin başarısız olup alternatif bir koruyucu seçeneğin 
arandığı durumlarda kullanılmaktadır. Çok sık şekilde, bu durum hastanın çok hareketli 
olduğu, nüks yaşadığı, su toplaması ve yaraların görüldüğü veya diğer komplikasyonların 
var olduğu durumlarda ortaya çıkabilmektedir. Sürekli ortez uygulanması gereken büyük 
yaştaki çocuklar çok sıklıkla ADM’yi Harici Rotasyon Çubuklarından daha kolay biçimde 
kabul eder.
ADM Modular Bracing System ile sağlanan önemli bir avantaj tek bir ADM Bilek-Ayak 
Ortezinin hem Harici Rotasyon Çubukları hem de ADM’ler içermesidir. Bu sayede, 
gerektiğinde alternatif ortez seçeneklerinin araştırılması kolaylaşır.

Ortak bir yan klips sisteminin paylaşılması yoluyla artık ADM’ler ve Harici Rotasyon 
Çubuklarının tek bir Bilek-Ayak Ortezi ile kullanılması mümkündür. 



10  www.c-prodirect.com

Abdüksiyon Dorsifleksiyon Mekanizması (Ambulatuar ADMTM)

Adapte normal gündüz ayakkabısına takılan Abdüksiyon Dorsifleksiyon 
Mekanizması, ambulasyon sırasında ayağa aynı anda abdüksiyon ve 
dorsifleksiyon uygulayan bir ambulatuar AFO oluşturur. Düzeltmeden sonra 
bile rezidüel dinamik supihasyonu olan hastalar veya süregelen komplike 
gereksinimleri olan hastalar için, ambulatuar ADM yüksek derecede etkili bir 
tedavi seçeneği olabilir.

Ayakkabı, ADM Soketlerini içerecek şekilde adapte edilir.  
Bu işlem ADM cihazlarının takılıp çıkarılabilmesini sağlar.
Ayakkabı adaptasyonu C-Pro Direct tarafından ya da 
diğer ortez ve protez klinikleri tarafından ADM Ayakkabı 
adaptasyon par Galorı kullanılarak gerçekleştirilebilir. 
Ayakkabı adaptasyon par Galorı ayrıca çok özel hasta 
gereksinimleri söz konusu olduğunda ADM Soketlerinin kişiye 
özel imal edilmiş AFO’lara dâhil edilmesine de olanak sağlar.

ADMTM tasarımı, ortak bir yan klips sistemini paylaşacak şekilde değiştirilmiştir. Artık tüm 
ADM’ler hem gece cihazları hem de ambulatuar cihazlar olarak kullanılabilmektedir.
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Basınç Merkezi (COP): COP 
analizi, ADM’nin supinasyonlu 
yürüyüşü olan hastanın COP’sini, 
yanal kenarlık üzerindeki 
basıncı azaltacak şekilde nasıl 
değiştirdiğini göstermektedir.

1. İlk sallanma fazı: 
Hasta, ADM olmadan 
varusta yürüme  
kanıtı gösterir.

2. Orta sallanma fazı: 
ADM topuk varusunu 
düzeltmektedir ve artık 
topuk vuruşu biraz  
valgus içindedir.

3. Terminal sallanma 
fazı: ADM daha aktif 
topuk vuruşunu mümkün 
kılar, daha az içeri doğru 
rotasyon ve daha fazla 
dorsifleksiyon vardır.

Bir ambulatuar ortez olarak ADM hastanın yürüyüşünü değiştirir. Adım uzunluğu 
artırılır, topuk vuruşu iyileştirilir ve içeri dönüş azaltılır. Ambulatuar ADM  
kullanan hastalar sıklıkla diğer ortezlere kıyasla daha yüksek dayanım,  
mobilite ve rahatlık bildirmektedir.

Bir ambulatuar ortez sistemi olarak kullanıldığında ADMTM hemen anlamlı 
yürüyüş iyileştirmeleri sağlayarak hastalara daha yüksek mobilite dayanımı  
ve güven sunar.

ADM olmadan (Kırmızı çizgi) ve 
ADM ile (Yeşil çizgi) tipik hasta 
Basınç Merkezi profili
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Ayak 
Uzunluğu  

L (mm)

Sandalet 
Numarası

67 ila 70 0000
71 ila 75 000
76 ila 80 00
81 ila 87 0
88 ila 92 1

93 ila 102 2
103 ila 112 3
113 ila 122 4
123 ila 132 5
133 ila 142 6
143 ila 152 7
153 ila 162 8
163 ila 172 9
173 ila 182 10
183 ila 192 11
193 ila 202 12

Ürün Boyutu ve Konfigürasyon Kılavuzu

Bilek-Ayak Ortezi
Çarpık Ayak Bilek-Ayak Ortezi hastanın ayağına sıkı oturmalıdır. Ayak parmağı 
şeridi parmakları kaplamalı ve parmaklar AFO astarının sonundan daha ileriye 
uzanmamalıdır. Aşağıdaki beden/numara kılavuzunda, büyümeye bir miktar 
pay verilmektedir. Gerekli numarayı seçmek için ayak uzunluğunu şemada 
gösterilen şekilde ölçün. Bu ölçüm işlemi, hastanın bir kâğıt üzerinde durması 
ve topuk ve parmaktan iki paralel çizgi çizilmesi yoluyla, özel ekipman olmadan 
gerçekleştirilebilir. Ardından milimetre (mm) cinsinden L uzunluğunu ölçmek için 
bir cetvel kullanın. Örneğin, 120 mm uzunluğunda bir ayak için normalde 4 AFO 
numarası gerekecektir. Bu da en az 7 mm büyüme payına izin verir.

L

Aşağıdaki beden/numara tablosunda büyümeye bir miktar pay verilmektedir. 
Çocuğa çok büyük gelen AFO’ların kullanılmaması önemlidir, çünkü Harici 
Rotasyon Çubukları ya da ADM’lerin tedavi işlevi olumsuz etkilenebilir.
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Harici Rotasyon Çubukları genellikle AFO’nun topukları açılmış halde omuz genişliğinde 
ayarlanır. Bununla birlikte, hasta endikasyonlarına bağlı olarak klinisyenlerin daha kısa 
veya daha uzun çubuk genişlikleri reçete edebileceği kabul edilir.

Sipariş Edilebilir 
Çubuk Tipi

Topuklar Arası 
Genişlik (mm)

Ayakkobi 
Uyumluluğu

Ekstra Kısa Çubuk 130 ila 150 0000 ila 5
Küçük Çubuk Seti 1 170 ila 250 (5 çubuk) 0000 ila 5
Küçük Çubuk Seti 2 270 ila 290 (2 çubuk) 0000 ila 5

Büyük Çubuk Seti 1 250 ila 310 (4 çubuk) 6 ila 12
Büyük Çubuk Seti 2 330 ila 350 (2 çubuk) 6 ila 12

Tekli Çubuklar Tüm boyutlar (1 çubuk) 0000 ila 12

ADM Modular Bracing SystemTM Çubuk Seçimi

NOTLAR:

Çubuk setleri, satın alınan her klips çiftiyle ücretsizdir. 10 veya 25 hastayı 
destekleyen paketler için çubuk klipslerinde indirimler vardır.

Hastanın omuz genişliğine (X mm) 
veya gereken ortezin topukları 
arasındaki mesafeye en yakın çubuk 
uzunluğunu seçin.
Çubuklar 130 mm ile 350 mm arasında 
20 mm artışlarla temin edilebilir.
Ekstra Kısa Çubuklar, kalıcı olarak 
takılmış klips uçlarıyla temin edilir. 
Bu nedenle, her Ekstra Kısa Çubuk 
siparişinde klips açı gereksinimleri 
belirtilmelidir; örneğin, 130 mm Sol 30 
derece Sağ 60 derece.

Satın alınan her küçük veya büyük çubuk klips çiftiyle, hastanın ortez uygulama 
sürecine hizmet etmek için gereken çubuk boyları ücretsiz olarak sağlanır.  
Hasta, tedavi süresince yalnızca bir veya iki çift klipse ihtiyaç duyar.  
Klipsler ömür boyu garantilidir.

Sıfır Maliyetli Çubuklar

Küçük ve Büyük 
Çubuk Seti 1s (kalın 
metinle) tedavi 
süresi boyunca 
çoğu hastanın 
gereksinimlerini 
destekler.
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Klips 
Boyut 
Aralığı

Harici Rotasyon 
Açısı (drc)

Tipik  
Uygulama

Küçük 70 Çarpık ayak
Küçük 60 Çarpık ayak
Küçük 45 Komplike çarpık ayak
Küçük 30 Çarpık ayak dışı
Büyük 70 Çarpık ayak
Büyük 60 Çarpık ayak
Büyük 45 Komplike çarpık ayak
Büyük 30 Çarpık ayak dışı

ADM Modular Bracing SystemTM Klipsleri
ADM Modüler Ortez Çubuk Klipslerinin açısı sabittir. İki boyutta, Sol ve Sağ olarak 
ve dört abdüksiyon açısıyla (70, 60, 45 ve 30 derece) temin edilir.
Örneğin, Sol taraf tek taraflı çarpık ayak hastasına (2 numara AFO) ait sipariş için, 
Küçük Sol 60 ve Küçük Sağ 30 klips gerekir.

Bu görsel, tipik olarak 
iki taraflı bir çarpık 
ayak hastasında 
kullanılacak Sol 
60 derece ve Sağ 
60 derece çubuk 
konfigürasyonuna aittir.

Çok sayıda hastanın tedavi edildiği yoğun klinikler çeşitli boyutlarda klips ve çubuk 
setini stokta bulundurmayı tercih edebilir. 10’lu ve 25’li paketler için indirimler 
uygulanır ve bu, tedavi maliyetini önemli ölçüde düşürür.

Ürün Beden/Numara ve Konfigürasyon Kılavuzu

Küçük Klips boyut aralığı 
0000 ila 5 numara  
AFO’lar içindir.
Büyük Klips boyut aralığı 6 
ila 12 numara AFO’lar içindir.

Ömür Boyu Garanti
Çubuk klipsleri ömür boyu 
garantilidir. Tek bir çocuk için 
harcanan azami tutar, tüm ortez 
uygulama süreci boyunca 1 ya da  
2 çift klips olacaktır. 
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L 
Ayak 

Uzunluğu 
Aralığı (mm)

ADM 
Boyutu

AFO 
Boyutu

H2 
Maks 

Yükseklik 
(mm)

H1  
Min 

Yükseklik 
(mm)

81 ila 92 XXXS 0 ila 1 115 65

93 ila 102 XXS 2 136 76

103 ila 122 XS 3 ila 4 156 76

123 ila 132 S 5 185 76

133 ila 142 SM 6 188 84

143 ila 162 M 7 ila 8 210 90

163 ila 182 ML 9 ila 10 223 103

183 ila 202 L 11 ila 12 250 103

203 ila 272 XL geçerli 
değil 270 115

203 ila 272 XL geçerli 
değil 330 115

Abduction Dorsiflexion MechanismTM

ADM’ler XXXS ile L arasında sekiz boyutta temin edilir. Uzunluğu 202 mm’nin 
üzerindeki küçük yetişkin ayakları için talep üzerine ek bir Ekstra Büyük (XL) 
boyut da sunulabilir. ADM Boyut/Numara seçimi aşağıdaki tablo kullanılarak  
ayak uzunluğuna göre yapılır. Siparişler verilirken, gereken ADM yay 
konfigürasyonu da belirtilmelidir. Ayakları yeterince düzeltilmiş çoğu çarpık ayak 
hastası Standart STJ (Sub-Talar Eklem) ve Standart TTJ (Tibio-Talar Eklem) 
yayları ile uyku sırasında tolere edilebilen bir gerdirme derecesi ve iyi bir pozisyon 
elde edecektir. Bununla birlikte, bu yaylar için Daha Dayanıklı ve Daha Yumuşak 
seçenekler de mevcuttur. ADM boyutları veya yay seçimi konusunda yardım,  
öneri ve rehberlik için lütfen clinicalsupport@c-prodirect.com adresinden 
e-posta yoluyla C-Pro Direct ile iletişim kurun. 

C-Pro Direct her zaman ADMTM boyutları ve yay seçimi hakkında önerilerde 
bulunmaya hazırdır. Daha fazla yardıma www.c-prodirect.com adresinden ulaşılabilir

Takıldığında, ADM’nin üst kısmı 
rahatsızlığa neden olacağından 
hastanın Popliteal kat yerine (P) 
yakın uzanmamalıdır.

XL boyutlar gerekirse lütfen C-Pro Direct ile iletişim kurun. Optimum 
konfigürasyon sağlamak için ek ayrıntılar gerekebilir. X-L ADM’ler standart 
yükseklikte (H2 = 270) ve uzun (H2 = 330) olarak temin edilir. Ayrıca standart  
ve daha geniş baldır çevreleri için de mevcuttur.
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