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Guia de ajuste
Mecanismo de Abdução e Dorsiflexão (ADM)

• A abdução movimenta o pé para fora relativamente à linha mediana da perna. A dorsiflexão movimenta o 
pé para cima, em direção à perna.

• O ADM deve ser usado conforme indicado pelo médico. Após o ajuste, aconselhamos a que contacte o seu 
médico para assegurar que estão a ser obtidos os níveis corretos de dorsiflexão e abdução. 

• Onde a abdução ou dorsiflexão obtidos não sejam os esperados, contactar a C-Pro Direct para obter um 
novo ADM com molas mais fracas ou mais fortes. 

• Antes de efetuar o ajuste, certificar-se de que os pés estão limpos e completamente secos.
• As sandálias devem ser usadas com meias justas, lisas, com elevado teor de algodão, que ultrapassem o topo 

do ADM.
• Ao ajustar as sandálias, tentar certificar-se de que o doente está calmo ou descontraído, ou até mesmo a 

dormir. O ajuste do ADM pode facilmente integrar-se no ritual habitual da hora de dormir.
• Queira verificar que o ADM não necessita de ser regulado ou configurado, visto que tem molas com forças 

de abdução e dorsiflexão pré-definidas.

Colocar o pé do doente na sandália aberta, com 
as fivelas do lado de dentro do pé. 

Passar a correia superior em volta do tornozelo e 
prendê-la na parte de trás da sandália. Verificar 
a posição do calcanhar - o calcanhar deve estar 
assente, bem justo ao forro da sandália.

A borda superior da lingueta deve estar ao 
mesmo nível da borda superior da sandália. 
Se não estiver, retroceder à Etapa 2. Se o nível 
estiver correto, prender as restantes correias, 
assegurando que os dedos estão assentes na 
sandália e o calcanhar continua assente atrás. 

Posicionar a lingueta de modo a que fique ao 
centro do pé. Prender então a correia do meio, 
de modo a que fique bem firme. Podem ser 
colocados protetores de pressão almofadados 
sobre a lingueta, mas normalmente estes não são 
necessários.

Etapa 1 Etapa 2

Etapa 3

Etapa 4
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Mantendo o ADM do lado de fora da perna, 
prender o ADM à sandália fazendo deslisar o 
clipe na base da sandália. 

Posicionar o ADM em volta da parte de trás 
da perna, conforme ilustrado. Com o pé numa 
posição neutra, o ADM deve ficar descentrado 
conforme ilustrado abaixo.

Com o ADM corretamente posicionado na 
perna, prender primeiro a correia inferior. Esta 
correia deve ficar suficientemente firme para 
manter o ADM justo à perna. Prender a seguir 
a correia superior. Esta correia não deve ficar 
apertada. Pressionar ligeiramente para assegurar 
que as correias não deslizam. Se as correias 
forem demasiado longas, as mesmas podem ser 
aparadas com uma tesoura.

Confirmar que o doente está confortável no 
ADM e o calcanhar está assente na parte de trás 
da sandália.

Etapa 5 Etapa 6

Etapa 7
Etapa 8

Queira verificar: Se o doente está a perder 
abdução ou dorsiflexão, poderá ser necessário um 
ADM com molas mais fortes. O doente necessitará 
de um ADM mais forte cada vez que mudar para 
um tamanho de sandália acima.
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Advertências e precauções
Utilizar apenas de acordo com estas instruções e conforme indicado pelo seu médico. Se o ADM 
utilizado não tiver uma mola suficientemente forte para o doente, tal poderá resultar numa 
correção mal efetuada. Molas excessivamente fortes poderão ocasionar desconforto do doente ou 
correção exagerada. Se o ajuste ou o funcionamento do ADM não estiver correto, consultar o seu 
médico ou a C-Pro Direct para aconselhamento.
Consultar imediatamente o seu médico se o doente tiver dores, bolhas ou feridas. Não desmontar, 
nem interferir com o mecanismo ADM ou com a sandália ADM Ponseti. Todas as garantias do 
produto serão anuladas caso tenha havido qualquer tipo de interferência com o ADM. 
Não utilizar o ADM se houver qualquer componente danificado, que não funcione ou que não se 
ajuste corretamente ao doente. 
Limpar utilizando apenas água tépida - evitar molhar as correias. Não expor quaisquer 
componentes a calor extremo ou à luz solar direta prolongada.
Os ADM noturnos não foram concebidos para utilização como calçado normal para caminhar. 
Os doentes podem, no entanto, usá-los dentro de casa e para caminhar com cuidado em casa, 
como por exemplo ir para a cama e levantar-se para ir à casa de banho. A atividade física excessiva, 
tal como correr ou jogar ativamente, pode levar a desconforto do doente, queda e quebra do 
dispositivo. Existem ADM disponíveis para fixação a calçado normal para utilização mais ativa 
durante o dia. Visite www.c-prodirect.co.uk ou consulte a C-Pro Direct para mais informação.
Garantia, substituição e devoluções
Procuramos oferecer os mais elevados níveis de serviço a todos os nossos clientes. Se o produto 
que recebeu tem defeito ou não corresponde ao que encomendou, queira contactar-nos para uma 
resolução rápida da situação. 
• ADM partido (no prazo de 12 meses da compra): Será fornecida uma substituição gratuita 

se o ADM tiver um defeito de fabrico ou for danificado por utilização normal no prazo de 12 
meses da compra.

• Sandália ADM Ponseti partida (no prazo de 6 meses de uso): Será fornecida uma substituição 
gratuita se a sandália ADM Ponseti tiver um defeito de fabrico ou for danificada por utilização 
normal no prazo de 12 meses da compra. 

• Sandália ADM Ponseti partida (depois de 6 meses de uso): Se uma sandália partir ou for 
danificada por utilização normal e tiver sido usada durante mais de 6 meses, necessitaremos 
que seja efetuada uma nova medição do pé para assegurar que o tamanho atual continua a ser 
apropriado para a criança. Se o tamanho atual continuar a ser apropriado, será fornecida uma 
substituição gratuita. 

• Tamanho incorreto ou molas ADM incorretas: Queira notificar-nos no prazo de 7 dias a 
contar da receção do produto. Desde que o produto seja devolvido em condições de venda, 
será fornecida gratuitamente uma substituição com o tamanho ou configuração corretos

• Produto indesejado: Caso não esteja satisfeito com o produto, ser-lhe-á oferecido um 
reembolso desde que nos notifique no prazo de 7 dias a contar da receção do produto e que o 
produto nos seja devolvido na embalagem original como novo, em condições de venda e sem 
marcas. Os produtos têm de ser devolvidos no prazo de 30 dias a contar da data da fatura.

Exceções
A política e garantia deste produto não podem ser transferidas. A garantia será anulada se os 
produtos forem de alguma forma alterados ou modificados, se tiverem uma utilização indevida 
ou se não forem usados de acordo com estas instruções. Queira contactar-nos caso se depare com 
problemas não abrangidos por esta política. Questões atípicas serão tratadas caso a caso.


