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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 
PRODUKT PRZYGOTOWANY NA ZAMÓWIENIE 

PRZEZNACZENIE 
Dynamiczna orteza stopowo-skokowa [Dynamic Ankle Foot Orthoses (DAFO®)] jest zewnętrznym 
systemem stabilizującym, zapewniającym optymalne ustawienie stopy, stawu skokowego i golenia, aby 
umożliwić normalne funkcjonowanie pacjentom z takimi schorzeniami jak: 

• zaburzenia neurologiczne lub nerwowo-mięśniowe  
• opóźnienie rozwoju  
• dziecięce porażenie mózgowe  
• rozszczep kręgosłupa  
• zespół Downa  
• zanik mięśni  
• zespół post-polio  
• urazy głowy i rdzenia kręgowego  
• udar 

NA CO ZWRACAĆ UWAGĘ 
Po pierwszych dwóch lub trzech tygodniach zakładania ortezy na krótko pacjenci szybko przyzwyczajają 
się do noszenia jej przez cały czas. Jeżeli pacjent zgłasza dyskomfort, szczególnie po tym, jak nosił ortezę 
przez dłuższy czas bez żadnych problemów, może to oznaczać konieczność ponownego dopasowania 
stabilizatora lub, w przypadku dzieci, przygotowania ortezy o większym rozmiarze. Czasami, szczególnie 
pod paskiem obejmującym kostkę, może występować zaczerwienienie skóry spowodowane naciskiem 
stabilizatora na mięsień. Jeżeli zaczerwienienie lub podrażnienie nie ustępuje w ciągu 20 minut po zdjęciu 
stabilizatora, może to oznaczać problem z dopasowaniem ortezy, który będzie wymagać podjęcia 
odpowiednich działań. W takim wypadku należy zaprzestać stosowania ortezy i natychmiast zgłosić się 
do lekarza. 

PIELĘGNACJA ORTEZ DAFO 
Ortezy Cascade® DAFO wykonane są z różnych tworzyw sztucznych, dobranych w zależności od rodzaju 
stabilizatora. Są one cienkie i elastyczne, ale zarazem wytrzymałe w normalnych warunkach 
użytkowania. Ortezy DAFO należy zakładać na skarpetkę (zalecamy stosowanie skarpet o średniej 
grubości wykonanych z mieszanki bawełny z syntetykiem), a na ortezę należy założyć obuwie. Rysy lub 
głębokie zadrapania, szczególnie w spodniej części, mogą powodować pękanie ortezy związane ze 
zmęczeniem materiału. Gwarancja na ortezę ulega unieważnieniu, jeżeli pacjent nie zakłada na nią 
obuwia (poza zajęciami rehabilitacyjnymi). 
Należy regularnie sprawdzać ortezę DAFO pod kątem oznak zużycia, pęknięć i nierówności na brzegach. 
Po okresie sześciu lub dwunastu miesięcy użytkowania zalecamy ponowne udanie się do lekarza w celu 
oceny stabilizatora pod kątem dopasowania i zużycia. 
Ortezę DAFO należy czyścić gąbką lub miękką szczotką i ciepłą wodą z łagodnym mydłem. Wytrzeć 
ręcznikiem, a następnie pozostawić na kilka godzin do całkowitego wyschnięcia. Nie suszyć gorącym 
powietrzem. 
Nie przechowywać ortezy w zbyt niskich lub zbyt wysokich temperaturach. W zbyt niskich 
temperaturach orteza DAFO może stać się krucha i bardziej podatna na pęknięcia. Jeżeli orteza jest 
bardzo zimna, nie należy jej rozciągać na siłę. 
Jeżeli do ortezy DAFO dołączono wyprofilowaną „wkładkę”, należy wkładać ją pomiędzy brzegi ortezy z 
przodu, pomiędzy stopą a goleniem. Wkładka ta ma za zadanie chronić skórę przez zakleszczeniem i 
utrzymuje stopę pewnie w stabilizatorze. 
Każdy z pasków ma swoje zadanie. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, należy mocno zaciągać każdy z 
pasków. 
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DOBÓR OBUWIA 
Do ortezy najlepiej dobrać obuwie o szerokiej części przedniej, o rozmiar lub dwa większe od noszonego 
zazwyczaj. Zalecamy dobranie jak najkrótszego obuwia. Dzięki temu pacjent nie będzie potykał się ze 
względu na zbyt długą część przednią. Czym bardziej elastyczne obuwie, tym łatwiej będzie dopasować 
je do szerokości ortezy. Zalecamy wyjęcie wewnętrznej wkładki, aby zwiększyć wewnętrzny rozmiar 
buta. Aby włożyć nogę zaopatrzoną w ortezę do buta, należy ją dość mocno wepchnąć. 
Na naszej stronie internetowej www.cascadedafo.com można znaleźć łącza do stron producentów obuwia 
przeznaczonego dla pacjentów noszących ortezy stopowo-skokowe. Mogą one być przydatne dla tych 
osób, które mają problemy z dopasowaniem odpowiedniego obuwia. 

 
PEŁNA (90-dniowa) GWARANCJA 

Udzielamy 90-dniowej gwarancji na dopasowanie, materiał oraz jakość wykonania ortez DAFO. 
Gwarancja obowiązuje od czternastego (14.) dnia po dacie wysyłki. W tym czasie w razie wystąpienia 
jakichkolwiek problemów na nasz koszt dokonamy dopasowania, naprawy lub wymiany stabilizatora. 90-
dniowa gwarancja zapewnia wystarczająco dużo czasu na końcowe dopasowanie i rozwiązanie 
ewentualnych problemów. Zalecamy umówienie się na wizytę w celu dopasowania ortezy w ciągu dwóch 
pierwszych tygodni od otrzymania stabilizatora.  
Gwarancja ulega unieważnieniu w przypadku stosowania ortezy niezgodnie z przeznaczeniem, 
poddawania jej niepotrzebnym obciążeniom lub jej zagubienia. Obejmuje to niezakładanie obuwia na 
ortezę (poza zajęciami rehabilitacyjnymi) i/lub zniszczenie ortezy przez narażenie jej na działanie gorąca, 
zimna, uderzeń lub nadmierne zniszczenie ortezy, które nie powstało w wyniku normalnego użytkowania. 
Niniejsza gwarancja zapewnia użytkownikowi ochronę prawną, która może różnić się w zależności od 
miejsca jego zamieszkania. 
Informacje dla osoby noszącej ortezy DAFO/dla rodziców lub opiekunów osoby noszącej ortezy 
DAFO: 
Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wykonania i/lub dopasowania ortezy, należy 
skontaktować się z Państwa lekarzem. Lekarz obejrzy stabilizator i oceni, czy do rozwiązania problemu 
wystarczy dopasowanie go czy też trzeba będzie podjąć inne działania. 
Lekarz DAFO: 
Jeśli wystąpi problem wymagający regulacji, naprawy lub wymiany ortezy w okresie gwarancyjnym, 
skontaktuj się ze sprzedawcą produktu, przed podjęciem jakichkolwiek działań. Jeśli produkt został 
zakupiony przez dystrybutora, skontaktuj się z nim. Po zebraniu konkretnych informacji na temat 
napotkanych problemów, będzie można określić najbardziej skuteczny sposób postępowania w celu 
rozwiązania problemu i podjąć ewentualne dalsze działania. Jeśli zakupu dokonano bezpośrednio przez 
Cascade Dafo, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta telefonicznie: +1 800 848 7332 
(międzynarodowy: +00 1 360 543 9306) lub e-mailowo: customersupport@dafo.com. 
 

Wyjaśnienie symboli 
Symbol Wyjaśnienie 

 Producent 

 Autoryzowany przedstawiciel na Europę 
SN Numer seryjny 

 Uwaga! Zapoznać się z załączoną dokumentacją 
 Wyrób medyczny 
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