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BRUKSANVISNING  
TILPASSEDE ENHETER 

 
BRUKSOMRÅDE 

Dynamiske ankel- /fotortoser (DAFO®) gir ekstern støtte for å justere nedre og øvre ekstremiteter til en 
optimal posisjon for normale daglige aktiviteter for pasienter med mange medisinske tilstander, inkludert: 

• Neurologiske eller neuromuskulære problemer 
• Forsinket utvikling 
• Celebral parese 
• Ryggmargsbrokk 
• Downs syndrom 
• Muskeldystrofi 
• Post polio 
• Hode- og ryggmargsskader 
• Slag 

TING Å HOLDE UTKIKK ETTER 
Etter en innledende to- eller treukers jevnlig bruk, blir pasientene raskt vant til å bruke avstivere.  

Eventuelle klager på ubehag, spesielt etter at pasienten har i en tid har brukt avstiveren/innlegg og vært 
komfortabel med det, bør kommuniseres til vår kundeserviceavdeling.  Noen rødhet, spesielt under 

ankelremmen, er vanlig på grunn av at musklene styres av avstiveren.  Et hvilket som helst rødt merke 
eller tegn på irritasjon som ikke går bort innen 20 minutter etter at avstiveren/innlegget er fjernet, kan 
bety at det finnes et problem med passformen som må løses.  Avbryt bruken, og informer straks ditt 

helsepersonell om dette skjer. 

DAFO VEDLIKEHOLD 
Cascade® DAFOs er laget av en ulike plast-typer, avhengig av den valgte typen avstiver.  De er tynne og 
fleksible, men slitesterke ved normalt bruk.  Enhetene skal brukes over passende sokker (vi anbefaler en 
blanding av bomull og syntetiske stoffer av middels tykkelse), og med sko.  Kutting eller riping spesielt 
på bunnen, kan føre til stressbrudd i plasten.  Hvis du ikke bruker sko over avstiveren, unntatt i 
behandlingstiden, gjelder ikke garantien. 

Enhetene bør inspiseres jevnlig for slitasje, sprekker og hakkede kanter.  Etter seks til tolv måneders bruk, 
anbefaler vi at en lege vurderer avstiverens passform. 

Rengjør enhetene med en svamp eller en myk børste med mild såpe og varmt vann.  Tørk med håndkle og 
vent deretter noen timer for grundig lufttørking.  Ikke tørk med varme. 

Vi anbefaler at du ikke lagrer Fast Fit-enheten i ekstrem kulde eller varme.  Ved kulde kan enhetene bli 
sprø og mer utsatt for stressbrudd.  Unngå å åpne en avstiver plutselig når den er veldig kald. 

Hvis en støpt "innleggs" -pute fulgte med DAFO-en, skal den plasseres under de øverste/fremre kanter av 
brystet i overgangsområdet mellom foten og benet.  Denne puten er utformet for å beskytte mot klemming 
og holder foten fast i avstiveren, når det er nødvendig. 

Alle stroppene tjener et bestemt formål.  For best resultat, fest enkelt godt. 

FINNE SKO 
Vanligvis vil en hvilken som helst sko som er bredere i tåområdet, kanskje en størrelse eller to større enn 
normalt, best passe en avstiver eller skoinnlegg.  Det anbefales å finne den korteste skoen som likevel gir 
plass til avstiveren.  Dette vil redusere faren for at pasienten snubler.  Et mer fleksibelt skomateriale vil i 
høyere grad utvides og gi den ekstra bredden som kreves.  Vi anbefaler at polstret innersåle av skoen 
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fjernes etter kjøp for å gi ekstra plass.  Det kreves et ganske aggressivt dytt for å få en avstiver helt ned i 
skoen. 

Hvis du har problemer med å finne sko som passer, inneholder vår nettside, www.cascadedafo.com, 
lenker til produsenter som designer sko spesielt for bruk med ankel- og fotortoser. 

FULL (90 dagers) GARANTI 
Våre prefabrikkerte enheter er garantert for passform, materialer og håndverk i nitti (90) dager fra fjorten 
(14) dager etter datoen for forsendelsen.  I løpet av den tiden vil vi, etter eget valg, erstatte avstiveren eller 
innlegget dersom det er problemer med dem.  Garantiperioden på nitti (90) dager er ment å gi god tid til 
tilpassing og feilsøking.  Vi anbefaler at du planlegger tilpassingssavtalen innen de første to ukene etter at 
du har mottatt avstiveren.   

Misbruk, unødig grov slitasje eller tap, ugyldiggjør garantien.  Dette inkluderer å ikke bruk av sko over 
avstiveren under ambulering (unntatt under behandling) og/eller ødeleggelse fra eksterne kilder som 
varme, kulde, støt eller unødvendig slitasje utover normal slitasje. 

DAFO bruker/foreldre-forsørger for DAFO bruker: 
Diskuter eventuelle bekymringer du måtte ha angående passformen og/ eller bruken av avstiveren med dit 
helsepersonale.  Helsepersonalet vil vurdere om en om en enkel justering vil løse et eksisterende 
problem, eller om det er nødvendig med en mer omfattende tiltak. 

DAFO-helsepersonell: 
Hvis det oppstår et problem som krever justering, reparasjon eller bytte av avstiveren t i garantiperioden, 
må du kontakte selger av produktet før du foretar deg noe annet. Hvis produktet ble kjøpt gjennom en 
distributør, vennligst kontakt dem. Etter å ha samlet inn spesifikke opplysninger om problemene som er 
erfart, vil vi avgjøre hva som er det mest effektive tiltaket for å rette opp problemet, og informere deg om 
hva du må gjøre. Hvis du kjøpte direkte gjennom Cascade Dafo, kan du kontakte vårt kundesupportteam 
på: +1 800 848 7332 (internasjonalt: +00 1 360 543 9306) eller via e-post på: 
customersupport@dafo.com. 

Tegnforklaring 

Symbol Forklaring 

 
Produsent 

 Europeisk autorisert representant 
SN Serienummer 

 Forsiktig, se medfølgende dokumentasjon 
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