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INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO 
APARELHOS FEITOS POR MEDIDA 

USO A QUE SE DESTINA 
As ortoses dinâmicas do pé e tornozelo (Dynamic Ankle Foot Orthoses - DAFOs) proporcionam um 
sistema de suporte externo para alinhar o pé, tornozelo e parte inferior da perna numa posição ideal para 
actividades diárias normais para doentes com diversas condições clínicas incluindo: 

• Problemas neurológicos ou neuromusculares  
• Atraso do desenvolvimento  
• Paralisia cerebral  
• Espinha bífida  
• Síndrome de down  
• Distrofia muscular  
• Síndrome pós-poliomielite  
• Lesões cranianas e da coluna vertebral  
• Acidente vascular cerebral 

ASPECTOS A TER EM ATENÇÃO 
Após um período inicial de 2 ou 3 semanas de utilização intermitente, os doentes adaptam-se facilmente à 
utilização permanente de aparelhos ortopédicos. Quaisquer queixas de desconforto, especialmente após o 
doente ter utilizado o aparelho ortopédico confortavelmente durante já algum tempo, poderão indicar a 
necessidade de ajuste do aparelho, ou no caso de uma criança, o facto de o aparelho já ser demasiado 
pequeno para esta. Alguma vermelhidão, especialmente por baixo da tira do tornozelo, é comum devido à 
quantidade de tónus muscular que é controlada pelo aparelho. Qualquer marca vermelha ou sinal de 
irritação que não desapareça no espaço de 20 minutos depois do aparelho ser retirado poderá indicar um 
problema de ajuste que tem de ser resolvido. Deve informar o seu médico caso isto aconteça. 

MANUTENÇÃO DAS DAFO 
As DAFOs Cascade são fabricadas a partir de uma variedade de plásticos, consoante o estilo de aparelho 
ortopédico escolhido. Estas são finas e flexíveis, mas resistentes sob condições normais de utilização. As 
DAFOs devem ser usadas sobre meias adequadas (recomendamos uma mistura de algodão sintética de 
espessura média) e com calçado. Cortes ou arranhões profundos, especialmente na parte inferior, podem 
originar fracturas de tensão no plástico. A não utilização de calçado sobre o aparelho, excepto em sessões 
de fisioterapia, irá invalidar a garantia. 

As DAFOs deverão ser verificadas regularmente quanto a desgaste, fendas e arestas vivas. Após seis a 
doze meses de utilização, recomendamos que o aparelho seja examinado pelo médico quanto a ajuste e 
desgaste.  

Limpe as DAFOs utilizando uma esponja ou escova macia com sabão suave e água quente. Enxugue com 
uma toalha e deixe secar ao ar durante algumas horas. Não seque utilizando fontes de calor. 

Recomendamos que conserve o aparelho afastado de temperaturas extremas (frio ou calor). Em 
temperaturas baixas, as DAFOs poderão ficar quebradiças e mais propensas a fracturas de tensão. Evite 
abrir o aparelho de forma repentina quando este estiver muito frio. 

É fornecida uma protecção para “peito do pé” moldada em conjunto com a DAFO para ser usada por 
baixo das extremidades superior/frontal do aparelho na área de transição entre o pé e a perna. Esta 
protecção é importante para proteger das pressões e mantém o pé confortável no aparelho. O volume da 
DAFO é planeado com esta protecção colocada. 

Todas as tiras têm uma finalidade específica. Para melhores resultados, aperte bem cada tira. 
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ENCONTRAR CALÇADO COMPATÍVEL 
Geralmente, calçado com uma área maior para os dedos, por exemplo, um tamanho ou dois acima do 
número normal, irá ajustar-se melhor ao aparelho. Recomendamos que encontre os sapatos mais curtos 
que consigam alojar o aparelho. Isto irá reduzir a tendência do utilizador tropeçar nos próprios dedos. Um 
material de calçado mais flexível irá dilatar-se mais para alojar a largura adicional necessária. 
Recomendamos que a palmilha almofadada do sapato seja retirada após a compra para proporcionar um 
aumento adicional do volume. É necessária uma pressão algo violenta para conseguir colocar o aparelho 
no fundo do sapato. 

Os seguintes sítios Web contêm informações sobre calçado desenhado especificamente para utilização 
com órteses do pé e tornozelo: keepingpace.com, hatchbacksfootwear.com, markellshoe.com. 

GARANTIA 
As nossas DAFOs possuem garantia de ajuste, materiais e mão-de-obra pelo prazo de noventa (90) dias 
com início aos catorze (14) dias após a data de expedição. Durante este período de tempo, iremos ajustar, 
reparar ou substituir o aparelho se existir algum problema. O período de garantia de noventa (90) dias 
destina-se a permitir um período amplo para ajuste e resolução de problemas do aparelho ortopédico. 
Recomendamos que a consulta de ajuste seja marcada nas duas primeiras semanas após recepção do 
aparelho ortopédico. 

O uso abusivo ou desgaste indevido do aparelho irão invalidar a garantia. Isto inclui a não utilização de 
calçado sobre o aparelho ortopédico durante a deambulação (excepto durante as sessões de fisioterapia) 
e/ou destruição por fontes exteriores tais como calor, frio, impacto ou abrasão indevida para além do 
desgaste normal. 

Utilizador de DAFO/Pai ou tutor de utilizador de DAFO: 
Coloque quaisquer questões que possa ter em relação ao ajuste e/ou mão-de-obra do aparelho ortopédico 
ao seu médico. O médico irá avaliar o aparelho para determinar se um ajuste simples irá resolver um 
determinado problema existente, ou se são necessárias medidas mais substanciais. 

Utilizador DAFO: 
Se existir um problema que exija ajuste, reparação ou substituição do aparelho dentro do período de 
garantia, entre em contacto com a pessoa da qual você adquiriu o produto antes de realizar qualquer ação. 
Se o produto foi comprado através de um distribuidor, entre em contacto com eles. Após recolher 
informações específicas sobre o(s) problema(s) com que se deparou, eles irão ajudar a determinar o plano 
de ação mais eficiente para resolver o problema e irão acompanhá-lo em qualquer ação que possa 
necessitar de efetuar. Se comprou diretamente pela Cascade Dafo, entre em contacto com a nossa equipa 
de Apoio ao Cliente: +1 800 848 7332 (internacionalmente: +00 1 360 543 9306) ou por e-mail: 
customersupport@dafo.com. 
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