
Orteza stopowo-goleniowa 
Power Walking Boot 
Instrukcja użytkowania 
Wydanie: 04.2012 
 
 
Orteza wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, chorób i dysfunkcji stawu skokowego, stopy 
oraz dystalnej części goleni. Konstrukcja ortez efektywnie stabilizuje staw skokowy i stopę, zapobiega obrzękom.  
 
Wskazania 
Przeciwdziałanie obrzękom i stabilizacja w przypadku: 

 urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy i dystalnej części goleni, 
 skręceń stawu skokowego, śródstopia i stępu drugiego i trzeciego stopnia,  
 doleczania stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia, 
 po zabiegach operacyjnych w/w okolicy, 
 zmian zapalnych ścięgna Achillesa oraz ścięgien prostowników i zginaczy stopy. 

 
Przeciwwskazania 
Zaburzenia czucia oraz krążenia w zaopatrywanej kończynie. Niestabilne złamania w obrębie stopy, stawu 
skokowego i goleni. 
 
Opis produktu 
Orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację, ale umożliwia 
jednocześnie swobodną cyrkulację powietrza. Profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego 
(normalnego). Cztery taśmy stabilizacyjne ułożone są tak, aby nie wywierać bezpośredniego nacisku na staw 
skokowy. Wewnętrzna wyściółka wykonana z miękkiego, oddychającego materiału zawierająca dodatkowa 
ochronę palców oraz wewnętrzne komory powietrzne umożliwiające regulację kompresji tkanek miękkich oraz siły 
stabilizacji. Zastosowanie komór powietrznych pozwala na idealne dopasowanie do kształtu kończyn dlatego 
orteza jest uniwersalnym zaopatrzeniem prawej i lewej kończyny. Orteza jest produktem wielokrotnego użytku. 
Łatwość zdejmowania i zakładania pozwala na utrzymanie właściwej higieny. 
 
Sposób użytkowania 
Po raz pierwszy orteza powinna być zakładana na zlecenie i pod nadzorem 
wykwalifikowanego personelu medycznego. Lekarz lub fizjoterapeuta powinien 
zdecydować jakiej siły stabilizacji i kompresji wymaga kończyna. 
Pamiętaj o właściwym doborze rozmiaru, co zapewni właściwe działanie ortezy.  
 
 
 
 
 
Aby założyć ortezę odepnij wszystkie taśmy stabilizujące, zdejmij przednią część korpusu 
(z tworzywa). Rozepnij wyściółkę i wyjmij ją z korpusu. 
Umieść stopę wyściółce. Pamiętaj, aby sprawdzić przed założeniem czy komory 
powietrzne nie są napompowane. Zapnij wyściółkę zasłaniając palce. 
 
 
 
 
Umieść kończynę z wyściółką w korpusie ortezy. 
 
 
 
Następnie załóż przednią część korpusu i zapnij taśmy stabilizujące.  
 
 
 
 



 
Żeby napompować komory powietrzne zakręć czarny zawór (ustaw w pozycji „inflate”), a 
następnie naciskaj pompkę aż do uzyskania właściwego ciśnienia w komorach 
powietrznych (według wskazań lekarza lub fizjoterapeuty). Jeśli chcesz zmniejszyć 
ciśnienie w komorach przekręć zawór do pozycji „deflate”. 
 
 
 
 
 
 
Konserwacja 
Wyściółkę należy czyścić gąbka z dodatkiem łagodnego detergentu, unikając nadmiernego przemoczenia. Nie 
chlorować, nie prać chemicznie, nie wykręcać. Suszyć z dala od sztucznych źródeł ciepła. Suszyć w postaci 
rozłożonej. Nie prasować. Korpus czyścić wilgotną ściereczką. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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