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DOTRZYMUJ KROKU
Żyjemy szybko i intensywnie. Spacery po parku, zabawa z dziećmi, spotkania z przyjaciółmi, wyjście
do pracy — większość aktywności wymaga odpowiedniego typu obuwia. Niezależnie od tego, czy
chcesz nosić eleganckie, czy wygodne buty, lub po prostu marzysz o tym, aby zdjąć obuwie po długim
dniu i chodzić po domu boso, proteza Pro-Flex LP Align zapewni Ci odpowiednie dopasowanie.
Tak zwyczajna rzecz, jak zamiana codziennego obuwia na
biznesowe lub chodzenie boso może znacząco wpłynąć na
prawidłowe dopasowanie protezy. Czasami konieczna jest
wizyta u protetyka, aby odpowiednio dopasować nogę do
obuwia. Nie ma wątpliwości co do tego, że źle dopasowana
proteza powoduje zniekształcenie postawy i utrudnia chód.

Możesz ubierać się stosownie do okazji — bez ograniczeń. Jest
to możliwe dzięki nowej stopie protezowej Pro-Flex LP Align,
którą można samodzielnie dopasowywać, aby zmiana obuwia
nie powodowała zniekształcenia postawy ani chodu. Stopa ProFlex LP Align pozwala dopasować protezę do noszonego obuwia
za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. Możesz zmieniać
swój styl tak łatwo i często, jak chcesz.

Niewielki wybór obuwia może ograniczyć swobodę, jednak
chodzenie z nieprawidłowo dopasowaną protezą może
mieć gorsze skutki. Zła postawa może powodować poważne
problemy zdrowotne, na przykład bóle krzyża, a także
powikłania w obrębie kikuta oraz mieć negatywny wpływ
na dynamikę chodu.

Praca Kostasa jako cukiernika wymaga noszenia określonego
stroju i obuwia odpowiedniego do intensywnej pracy
w kuchni. Jednak, kiedy Kostas nie pracuje, lubi nosić wybraną
przez siebie odzież i buty.

“Znalezienie butów może być naprawdę trudne i
frustrujące. Muszą one być nie tylko wygodne, ale
również zapewniać prawidłową postawę. Zmiana
butów to trywialna sprawa, jednak — jeśli nie
możesz tego zrobić — skutki są poważne”.

Paola prowadzi intensywny tryb życia. Jest poza domem przez
wiele godzin dziennie i musi mieć możliwość szybkiej zmiany
stroju codziennego na biznesowy, bez wpływu na jej postawę i
zdolność chodzenia.

“Mam teraz o wiele więcej możliwości. Nie muszę
już martwić się nieprawidłową postawą, a wszyscy
wiemy, że to bardzo ważne”.

DYNAMICZNA KONSTRUKCJA STOPY

POKRYCIE STOPY

Stopa Pro-Flex LP Align zapewnia nie tylko możliwość łatwego
dopasowania protezy w celu uzyskania prawidłowej postawy,
ale również dobry zwrot energii dzięki konstrukcji listew stopy
opartej na technologii Pro-Flex LP. Stopa gwarantuje dobre
poziomy zwrotu energii i pomaga zmniejszyć zmęczenie,
jednocześnie zwiększając stabilność i pewność. Użytkownicy
zaznajomieni z produktami z rodziny Pro-Flex z pewnością
rozpoznają anatomicznie ukształtowaną listwę stopy z
dzielonym paluchem i konstrukcję pełnej efektywnej długości
palucha. Te cechy zwiększają stabilność i zapewniają płynniejsze
przejście z palców na piętę oraz bardziej symetryczny chód.
Lekkie zakrzywienie palców zapewnia dobre dopasowanie
również przy różnych ustawieniach wysokości pięty.

Stopa jest wyposażona w anatomicznie ukształtowane
pokrycie, zaprojektowane w celu zapewnienia optymalnego
funkcjonowania listwy podeszwy. Jest lekkie i można je
prać. Ma przyczepną podeszwę, zapewniającą stabilność
podczas chodzenia boso na mokrych lub śliskich
powierzchniach oraz dzielony paluch, ułatwiający noszenie
japonek i sandałów. Kształt pokrycia dostosowano do
mniejszych rozmiarów (22–26), zapewniając lepsze
dopasowanie w przypadku wąskich butów. Kosmetyczne
pokrycie łydki wykonane z tego samego, lekkiego i
wytrzymałego materiału, co pokrycie kosmetyczne
stopy, jest dostępne dla rozmiarów 22–26 (kat. 1–5), aby
umożliwić regulację stopy.

ZALETY STOPY PRO-FLEX® LP ALIGN
Wysokość pięty można regulować do
wysokości 7 cm za pomocą jednego
naciśnięcia przycisku

Pełna efektywna długość palucha
zapewnia lepszą postawę i umożliwia
noszenie sandałów
DOTRZYMUJ KROKU

Dzięki regulacji stawu skokowego stopa Pro-Flex LP Align
zachowuje dynamiczne właściwości w różnych rodzajach
obuwia, co zapewnia wygodę podczas chodzenia i stania oraz
naturalną postawę.

Elastyczny paluch dostosowuje się do różnych
wysokości pięty

3-listwowa konstrukcja pozwala uzyskać dynamiczny
zwrot energii

OPINIA EKSPERTÓW
„Jako inżynier i protetyk cieszę się, że mogę
zaoferować osobom po amputacji większą
niezależność i wolność! Możliwość zmiany
obuwia jest istotna. Osoby używające stopy
Pro Flex LP Align mogą szybko odpowiednio
dopasować swoją protezę, zachowując
stabilność i jakość ruchów. Poruszanie się z
użyciem prawidłowo dopasowanej protezy może
przyczynić się do zmniejszenia bólu pleców i
wyeliminowania innych problemów wynikających
z nieodpowiedniego ustawienia”.

Dypl. inż. Merkur
Alimusaj, Szpital
Uniwersytecki
w Heidelbergu, Niemcy

JAK ZAPEWNIĆ ODPOWIEDNIE
DOPASOWANIE
Aby zapobiegać niedopasowaniu i wynikającym z tego problemom,
firma Össur przygotowała samouczek wideo, a także podręczny
przewodnik, w którym można szybko znaleźć potrzebne informacje.
Przedstawiono w nich proste kroki umożliwiające utrzymanie
prawidłowego dopasowania podczas korzystania ze stopy Pro-Flex
LP Align. W celu upewnienia się, że dopasowanie jest prawidłowe,
zalecamy również skonsultowanie sie z protetykiem ortopedą.
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RYSUNEK 2

PRO-FLEX® LP ALIGN

A

• Linijka
• Taśma
• Marker

Zmiana butów — jak dopasować
stopę Pro-Flex LP Align

Punkt odniesienia
na protezie
..................

Ściana

....................................

Wyreguluj protezę tak, aby punkt

się
w tej
. . . odniesienia
. . . . . . . . . . . znajdował
....
....................................

Ściana

samej odległości od ściany co w

„Punkt
obrotu"

przypadku pomiaru A.
..................
....................................

INSTRUKCJE
KROK 1: Oznacz punkt odniesienia z tyłu
leja protezowego, używając taśmy lub markera.

KROK 4: Nałóż na protezę but,
który chcesz nosić.

KROK 2: Weź linijkę (w zestawie) i umieść
zawias/otwór nad środkiem stawu
skokowego, a płaski koniec przy ścianie, jak
pokazano na rysunku 1.

KROK 5: Używając linijki,
wyrównaj protezę
względem ściany, jak wyjaśniono w
kroku 2.

KROK 3: Zmierz odległość między
punktem odniesienia na leju protezowym
i ścianą, zapisz wynik jako pomiar A
(patrz rysunek 1).

KROK 6: Zmierz nową odległość
między ścianą a punktem odniesienia
na leju protezowym, oznaczoną
literą B na rysunku 2.

KROK 7: Chcąc wyregulować nachylenie
stopy, naciśnij wewnętrzny przycisk,
co pozwoli odblokować staw skokowy.
Następnie mocno przytrzymaj stopę
i przesuń lej protezowy do tyłu lub do
przodu, aby uzyskać odległość pomiaru
A. Punkt odniesienia powinien zawsze
znajdować się w tej samej odległości co w
przypadku pomiaru A.

Jeśli wynik pomiaru A jest większyniż pomiaru
B, pchnij lej protezowy do przodu.
Jeśli wynik pomiaru A jest mniejszy
niż pomiaru B, pchnij lej protezowy
w kierunku ściany.

KROK 8: WAŻNE: Naciśnij zewnętrzny
przycisk, aby zablokować staw
skokowy. Można teraz bezpiecznie
korzystać z protezy.
UWAGA:
• Jeśli ponownie zmienisz buty, wykonaj
nowy pomiar B.
• Jeśli Twój protetyk zmienił ustawienie
leja protezowego lub protezy, wykonaj
nowy pomiar A.
• Opisane kroki należy przećwiczyć
z protetykiem
• Niniejsze instrukcje mają zastosowanie
do osób po amputacji uda i
podudzia oraz po wyłuszczeniu w
stawie kolanowym.
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PODRĘCZNY PRZEWODNIK I SAMOUCZEK
WIDEO MOŻNA ZNALEŹĆ TUTAJ:
https://www.ossur.com/prosthetic-solutions/
products/dynamic-solutions/pro-flex-lp-align
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