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Provningsguide
Mekanism för abduktion och dorsiflexion (ADM)

• Abduktion flyttar foten utåt från benets mittlinje. Dorsiflexion flyttar foten uppåt mot benet.
• ADM:n ska användas i enlighet med din läkares föreskrift. Efter att ha satt på den rekommenderas du 

kontakta din läkare för att säkerställa att rätt nivå av dorsiflexion och abduktion uppnås. 
• I fall då abduktionen eller dorsiflexionen som uppnås inte är den förväntade ber vi dig vänligen kontakta 

C-Pro Direct för att få en ny ADM med svagare eller starkare fjädring. 
• Kontrollera att fötterna är rena och helt torra före provningen. 
• Sandalerna ska bäras med välsittande, släta bomullsstrumpor som sträcker sig över kanten på ADM:n. 
• När man provar sandalerna ska man försäkra sig om att patienten är lugn och avslappnad, eller till och med 

sover. Att sätta på ADM:n kan mycket väl göras till en del av nattningsritualen. 
• Observera att ADM:n inte behöver justeras eller konfigureras, eftersom den har fjädring med förinställd 

abduktion och dorsiflexion.

För in patientens fot i den öppna sandalen med 
spännena på insidan av foten.

Vira den översta remmen runt fotleden och 
spänn fast den på baksidan av sandalen. 
Kontrollera hälens placering; hälen bör ligga helt 
i botten och tätt intill sandalens foder. Tungans övre kant bör ligga i nivå med 

sandalens övre kant. Om detta inte är fallet, 
återgå till steg 2. Om nivån är korrekt, spänn fast 
övriga remmar och kontrollera att tårna ligger 
platt i sandalen och att hälen fortfarande är i 
botten längst bak.

Placera tungan så att den ligger på mitten av 
foten. Spänn sedan fast den mellersta remmen 
stadigt. Tryckkuddar kan placeras ovanpå 
tungan, men behövs vanligtvis inte.

Steg 1 Steg 2

Steg 3
Steg 4
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Håll ADM:n på utsidan av benet och fäst 
den genom att skjuta in spännet i sandalens 
underdel.

Placera ADM:n runt baksidan av benet enligt 
bilden. Med foten i neutralt läge ska ADM:n 
placeras vid sidan om mitten enligt bilden 
nedan.

När ADM:n är rätt placerad på benet, spänn 
först fast den undre remmen. Denna rem bör 
sitta tillräckligt stadigt för att hålla ADM:n 
nära benet. Spänn sedan fast den övre remmen, 
vilken inte bör vara för spänd. Tryck försiktigt 
för att se till att remmarna inte glider av. Om 
remmarna är för långa kan man klippa av dem 
med en sax.

Kontrollera att ADM:n sitter bekvämt på 
patienten, hälen är i botten och längst bak i 
sandalen.

Steg 5 Steg 6

Steg 7
Steg 8

Observera: Om patienten tappar abduktion 
eller dorsiflexion kan en ADM med starkare 
fjädring behövas. Patienten kommer att behöva 
en starkare ADM varje gång han/hon byter till en 
större sandal.
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Varningar och försiktighetsåtgärder
Använd endast i enlighet med dessa anvisningar och enligt din läkares föreskrift. Om man inte 
använder en ADM med tillräckligt stark fjärdring för patienten kan det ge en för liten korrigering. 
Alldeles för stark fjädring kan leda till besvär för patienten eller överkorrigering. Rådfråga din 
läkare eller C-Pro Direct om ADM:n inte sitter eller fungerar rätt. 
Kontakta din läkare omedelbart om patienten har ont, blåsor eller sår. Ta inte isär eller manipulera 
ADM-mekanismen eller Ponseti ADM-sandalen. Alla produktgarantier slutar gälla för ADM:er 
som har manipulerats på något sätt.
Använd inte ADM:n om någon del är skadad, inte fungerar eller inte passar patienten korrekt.
Rengör endast med varmt vatten, men undvik att blöta ned remmarna.
Utsätt inte någon del för extrem värme eller långvarigt direkt solljus.
Natt-ADM:er är inte avsedda att användas som vanliga promenadskor. Patienterna kan dock 
använda dem inomhus och gå omkring hemma försiktigt, som till exempel gå i säng och stiga upp 
för att gå på toaletten. Överdriven fysisk aktivitet, som till exempel löpning eller aktiv lek, kan leda 
till att patienten får besvär, faller eller att anordningen går sönder. Det finns ADM:er som man kan 
fästa vid normala skor för att underlätta aktivitet under dagtid.
Besök www.c-prodirect.co.uk eller rådfråga C-Pro Direct för att få mera information.
Garanti, utbyte och retur
Vi strävar efter att erbjuda alla våra kunder högsta möjliga nivå av service. Om produkten du 
erhållit är bristfällig eller inte mostvarar din beställning, vänligen kontakta oss för en snabb 
lösning.
• Trasig ADM (inom 12 månader efter inköp): En ersättningsprodukt tillhandahålls utan 

kostnad om en ADM har ett tillverkningsfel eller blir skadad till följd av normal användning 
inom 12 månader efter inköp.

• Trasig Ponseti ADM-sandal (inom 6 månader av användning): En ersättningsprodukt 
tillhandahålls utan kostnad om en Ponseti ADM-sandal har ett tillverkningsfel eller blir 
skadad till följd av normal användning inom 12 månader efter inköp.

• Trasig Ponseti ADM-sandal (efter 6 månader av användning): Om sandalen går sönder eller 
blir skadad till följd av normal användning och har använts längre än 6 månader behöver vi 
ett nytt fotmått för att försäkra oss om att det nuvarande måttet fortfarande är lämpligt för 
barnet. Om det nuvarande måttet fortfarande är lämpligt tillhandahålls en ersättningsprodukt 
utan kostnad.

• Felaktig storlek eller felaktig ADM-fjädring: Meddela oss inom 7 dagar efter mottagande. 
Förutsatt att produkten returneras i säljbart skick tillhandahålls en ersättningsprodukt i rätt 
storlek och med rätt konfiguration utan kostnad.

• Oönskad produkt: Om du är missnöjd får du pengarna tillbaka om du underrättar oss inom 
7 dagar efter mottagande och om produkten returneras i nytt, säljbart, omärkt skick och i 
originalförpackningen. Produkten måste returneras inom 30 dagar efter fakturans datum.

Undantag
Denna policy och garanti är inte överförbar. Garantin slutar gälla om produkterna ändras på något 
sätt, används felaktigt eller om de inte används i enlighet med dessa anvisningar. Kontakta oss om 
du får problem som inte beskrivs i denna policy. Avvikande ärenden behandlas från fall till fall.


