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Wskazania do stosowania: 

 Przeciwdziałanie zaburzeniom chodu (opadaniu stopy) w przypadku neuropatii nerwu strzałkowego, 

porażeń nerwu strzałkowego różnej etiologii  

 

Przeciwwskazania: 

Zaburzenia krążenia i czucia w obrębie stosowania ortezy (z lub bez zmian skórnych). Obrzęki 

limfatyczne. 

 

 

UWAGA: 

 
Orteza powinna być zawsze stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty. 
Orteza  po raz pierwszy powinna być zakładana i dopasowywana przez wykwalifikowany personel 
medyczny.  
Nie należy zakładać ortezy bezpośrednio na skórę. Orteza powinna być zakładana na bawełnianą 
skarpetkę. 
Przed użyciem ortezy należy szczegółowo przeczytać instrukcję. 
Jeśli podczas użytkowania ortezy odczuwasz dyskomfort, pojawia się opuchlizna lub podrażnienia 

skóry należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. 

FOOT – Up jest lekką, dynamiczną ortezą na stopę opadającą oraz zapatrzenie wspomagającym 

zgięcie grzbietowe stopy w sytuacjach kiedy jest ono wymagane dla zachowania fizjologii chodu. 

Wersja podstawowa (basic) składa się z dwóch elementów: taśmy obejmującej staw skokowy oraz 

przezroczystej wkładki. Taśma wykonana jest z miękkiego, hypoalergicznego oddychającego 

materiału, co zapobiega podrażnieniom skóry. Wkładka jest umieszczana między językiem  

a sznurówkami obuwia. Położenie wkładki determinuje stopień wspomagania zgięcia grzbietowego 

stopy. Elementy te są łączone ze sobą za pomocą mocnej, elastycznej taśmy o łatwym systemie 

zapięcia. Taka konstrukcja pozwala na uniesienie przodostopia (wspomaganie zgięcia grzbietowego) 

w fazie przenoszenia kończyny, co pozwala na zbliżony do fizjologicznego chód. 

 



Akcesoria: 

Dla wersji podstawowej (basic) są dostępne dwa elementy, które mogą stanowić dodatkowe 

wyposażenie (sprzedawane oddzielnie): 

1. Miękkie ujęcie przodostopia (opaska), które umożliwia stosowanie ortezy bez obuwia. 

2. Dodatkowa wkładka, która umożliwia używanie ortezy w różnym obuwiu bez przekładania 

wkładki. 

 

Dobór rozmiaru (wersja podstawowa – basic): 

Należy zmierzyć obwód stawu skokowego na wysokości kostek (rys. A). Dokonać wyboru rozmiaru 

według tabeli. 

 

M – 18-21 cm 

L – 22-26 cm 

XL – 27-33 cm 

 

Zakładanie wersji podstawowej: 

Wersja podstawowa może być używana jedynie ze sznurowanym obuwiem. 

Odepnij wkładkę od taśmy stawu skokowego. Załóż taśmę stawu skokowego dookoła kostek, tak aby 

węższy pasek znajdował się na dole a zaczep dla wkładki był z przodu (rys. B). Zapnij taśmę mocno, 

ale tak by nie ograniczała swobodnej cyrkulacji krwi i nie obcierała kostek. Umieść wkładkę między 

językiem a sznurówkami obuwia i przeciągnij elastyczną taśmę między dwoma rzędami sznurówek 

(rys. C). im niżej umieszczona jest wkładka (bliżej przodu obuwia) tym silniej oddziałuje (większe 

zgięcie grzbietowe). 

 

Dobór i zakładanie wersji do stosowania bez obuwia:  

Aby wybrać rozmiar wersji do stosowania bez obuwia należy zmierzyć obwód stopy bezpośrednio 

poniżej śródstopia (rys. E). Wybierz rozmiar zgodnie z tabelą 

 

S< 20 cm 

M- 20-24 cm  

L – 24-28 cm 

XL >28 cm 

 

Załóż taśmę stawu skokowego jak w przypadku wersji podstawowej - dookoła kostek, tak aby węższy 

pasek znajdował się na dole a zaczep dla wkładki był z przodu (rys. F). Umieść miękkie ujęcie 

przodostopia (opaskę) bezpośrednio za śródstopiem, tak żeby zaczep znajdował się na górze (rys. G). 

Połącz opaskę z taśmą stawu skokowego za pomocą zaczepu (rys. H). 

 

 

 

 



 

 
 

Konserwacja:  

Ortezę można prać  ręcznie (30⁰) z dodatkiem łagodnych środków piorących. Suszyć z daleka od 

sztucznych źródeł ciepła. Po każdym praniu przed użyciem sprawdź dokładnie ortezę. 

 



UWAGA 

Nie przestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może 

spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory 

bakteryjnej.  

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE 
LEKARZ SPECJALISTA 
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