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Aanpasgids
Abductie Dorsiflexie Mechanisme (ADM)

• Door abductie wordt de voet vanuit de middellijn van het been naar buiten toe bewogen. Door dorsiflexie 
wordt de voet omhoog naar het been toe bewogen.

• Het ADM dient te worden gebruikt volgens de aanwijzingen van uw arts. Nadat het ADM is aangebracht, 
is het raadzaam contact met uw arts op te nemen om te controleren of de juiste mate van dorsiflexie en 
abductie worden verkregen. 

• In gevallen waarin de verkregen abductie en dorsiflexie niet zijn zoals verwacht, moet u contact opnemen 
met C-Pro Direct voor een nieuwe ADM met zwakkere of sterkere veren. 

• Zorg dat de voeten schoon en heel droog zijn voordat het ADM wordt aangebracht. 
• De sandalen moeten worden gedragen met nauw aansluitende, gladde sokken van een hoog katoengehalte 

die verder reiken dan de bovenrand van het ADM. 
• Probeer ervoor te zorgen dat de patiënt kalm en ontspannen is, of zelfs slaapt wanneer de sandalen worden 

aangebracht. Het aanpassen van het ADM kan gemakkelijk worden opgenomen in het ritueel van het 
slapengaan. 

• Het ADM hoeft niet te worden versteld of geconfigureerd, want het heeft veren met vooraf ingestelde 
abductie- en dorsiflexiewerking.

Steek de voet van de patiënt in de open sandaal 
met de gespen aan de binnenkant van de voet.

Wikkel het bovenste riempje om de enkel heen 
en maak het vast aan de achterkant van de 
sandaal. Controleer de stand van de hiel: de hiel 
moet plat staan en goed tegen de binnenzool van 
de sandaal aanzitten.

De bovenste rand van de sluitlip moet op 
dezelfde hoogte zitten als de bovenste rand van 
de sandaal. Als dat niet het geval is, ga dan terug 
naar Stap 2. Als de hoogte juist is, maak dan de 
overige riempjes vast, waarbij de tenen plat op 
de sandaal moeten liggen en de hiel nog steeds 
plat tegen de zool en achterkant van de sandaal 
zit.

Leg de sluitlip over het midden van de voet. Zet 
vervolgens het middelste riempje stevig vast. Er 
kunnen drukkussentjes over de sluitlip worden 
geplaatst, maar normaal gesproken is dit niet 
nodig.

Stap 1 Stap 2

Stap 3
Stap 4
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Houd het ADM tegen de buitenkant van het 
been aan en bevestig het ADM door de clip in de 
onderkant van de sandaal te schuiven.

Doe het ADM om de achterkant van het been 
zoals in de afbeelding. Met de voet in een 
neutrale stand moet het ADM uit het midden 
worden geplaatst zoals hieronder wordt getoond.

Met het ADM op de juiste plaats aan het 
been moet eerst het onderste riempje worden 
vastgemaakt. Dit riempje moet stevig genoeg 
zitten om het ADM dicht tegen het been aan te 
houden. Maak nu het bovenste riempje vast. Dit 
mag niet te strak zitten. Druk voorzichtig tegen 
de riempjes aan om te controleren of ze niet 
verglijden. Als de riempjes te lang zijn, kunnen 
ze met een schaar worden bijgeknipt.

Controleer of de patiënt comfortabel in het 
ADM zit en de hiel aan de achterkant van het 
sandaal plat staat.

Stap 5 Stap 6

Stap 7
Stap 8

Let op: Als de patiënt aan abductie of dorsiflexie 
verliest, is het mogelijk dat een ADM met sterkere 
veren nodig is. Telkens wanneer de patiënt een 
sandaal van een maat groter krijgt, heeft hij/zij 
een sterkere ADM nodig.
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Uitsluitend overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing gebruiken en zoals aangegeven door uw arts. 
Gebruik van ADM’s met onvoldoende veerkracht voor de patiënt kan een verlies aan correctie tot 
gevolg hebben. Buitensporig sterke veren kunnen leiden tot pijn bij de patiënt of overcorrectie. Als 
het ADM niet goed past of functioneert, raadpleeg dan een arts of C-Pro Direct voor advies.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts indien de patiënt pijn, blaren of pijnlijke plekken heeft. Het ADM-
mechanisme of de Ponseti ADM sandaal niet uit elkaar halen en er niet mee knoeien. Van ADM’s 
waarmee is geknoeid, op welke wijze ook, vervalt de garantie.
Het ADM niet gebruiken indien enig onderdeel beschadigd is, niet functioneert of de patiënt niet 
goed past.Uitsluitend met warm water schoonmaken en vermijden dat de riempjes nat worden.
De onderdelen niet blootstellen aan extreme hitte of langdurig direct zonlicht.
ADM’s voor ‘s nachts zijn niet ontworpen voor gebruik als normale wandelschoenen. Patiënten 
mogen ze echter wel binnenshuis dragen en er in huis mee rondlopen, zoals bij het naar bed 
gaan en opstaan om naar het toilet te gaan. Buitensporige lichamelijke activiteit, zoals hardlopen 
of actief spel kan ertoe leiden dat patiënten pijn voelen, vallen of het ADM beschadigen. Voor 
actiever gebruik overdag zijn ADM’s verkrijgbaar voor bevestiging aan normale dagschoenen.
Bezoek www.c-prodirect.co.uk of raadpleeg C-Pro Direct voor nadere gegevens.
Garantie, inruilen en retourneringen
Wij streven ernaar al onze klanten van het hoogste serviceniveau te voorzien. Als de koopwaar die 
u hebt ontvangen defect is of niet overeenkomt met uw bestelling, neem dan contact met ons op 
voor een snelle oplossing.
• Defecte ADM (binnen 12 maanden van aankoop):  Er wordt een gratis vervanging verstuurd 

als een ADM een fabricagefout heeft of beschadigd is door normaal gebruik binnen 12 
maanden van aankoop. 

• Defecte Ponseti ADM sandaal (binnen 6 maanden van gebruik):  Er wordt een gratis 
vervanging verstuurd als een Ponseti ADM sandaal een fabricagefout heeft of beschadigd is 
door normaal gebruik binnen 12 maanden van aankoop.

• Defecte Ponseti ADM sandaal (binnen 6 maanden van gebruik):  Als een sandaal breekt of 
beschadigd wordt door normaal gebruik en meer dan 6 maanden in gebruik is, dan moet 
de voet opnieuw worden gemeten om ervoor te zorgen dat de huidige maat nog steeds 
toepasselijk is voor het kind.  Als de huidige maat nog steeds past, wordt een gratis vervanging 
verstuurd.

• Onjuiste maat of onjuiste ADM veertjes:  wij verzoeken u binnen 7 dagen van ontvangst 
hiervan kennis te geven.  Mits het product in een verkoopbare conditie wordt teruggezonden, 
wordt de sandaal in de juiste maat of configuratie gratis vervangen.

• Ongewenst product:  Als u ontevreden bent, krijgt u uw geld terug mits we daarvan binnen 
7 dagen van ontvangst kennisgeving krijgen en het product in een nieuwe, verkoopbare, 
onaangetaste conditie en in de originele verpakking wordt teruggezonden.  De producten 
moeten binnen 30 dagen van de factuurdatum worden teruggezonden.

Uitzonderingen
Dit beleid en deze garantie zijn niet overdraagbaar.  De garantie vervalt indien de producten 
op enige manier zijn aangepast, gewijzigd of misbruikt of niet overeenkomstig deze 
gebruiksaanwijzing zijn gebruikt.  Neem contact met ons op als u problemen ondervindt die niet in 
dit beleid zijn uiteengezet.  Bijzondere problemen worden per geval afzonderlijk behandeld.


