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Ortose til behandling af klumpfod 
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Indledning 

Denne pjece er en skriftlig vejledning om den 
nye Ponsetti ortose, som dit barn har modtaget 
efter lægelig ordination. Pjecen skal supplere den 
mundtlige vejledning, du har fået af Sahvas perso-
nale - eller andet sundhedspersonale - i forbindelse 
med tilpasning og udlevering af ortosen.

For at undgå problemer i forbindelse med brugen 
opfordrer vi dig, og de personer der eventuelt skal 
hjælpe dig, til at læse brugsvejledningen grundigt 
igennem.

Ponsetti ortosen skal behandles rigtigt, og Sahva 
kan ikke påtage sig ansvar for hjælpemidler, der 
ikke er anvendt i overensstemmelse med vejlednin-
gen. Mister du denne vejledning, kan du rekvirere 
en ny fra Sahva.

Har du spørgsmål efter at have læst pjecen, er du 
naturligvis velkommen til at kontakte os. 

Beskrivelse af produkt
 
  Funktion

Ponsetti ortosen korrigerer foden efter gipsbe-
handling. Ortosens sko holdes i den korrekte 
position via kliklåse, og forhindrer på den måde en 
fejlstilling af foden. 

  Indikation
Ponsetti ortosen bruges til børn med klumpfod 
(pes equino varus). Den holder foden neutralstillet, 
hindrer spidsfodsstilling i bagfoden og sørger for at 
foden ikke drejer indad.  

  Materialer
Ortosens skinne er fremstillet i plast og metal.  
Skoene er i læder.  
 
  Behandlingstid for midlertidige produkter

Efter lægens anvisninger.  
Ellers er behandlingstiden indtil 4-års alderen:  
0-3 mdr.: 23 timer i døgnet.  
3-6 mdr.: Min. 16 timer i døgnet.  
Efter 1 år: 12-14 timer i døgnet.

  Holdbarhed/levetid for varige produkter 
Da det er barnets vækst, der afgør, hvornår pro-
duktet skal skiftes ud, kan der ikke opstilles faste 
intervaller for udskiftning. Ortoser af denne type 
når sjældent at blive slidt op, men bliver skiftet ud, 
fordi barnet vokser. Ved de løbende kontroltider, vil 
der blive holdt øje med, om der er behov for en ny 
størrelse.

Brug af produktet
 
  Påtagning

Skoene anvendes altid sammen med strømpe, da 
det er med til at hindre friktion og hudproblemer. 
Åbn alle lukninger på skoen. Sæt foden ind, så 
hælen er helt tilbage og nede (brug inspektionsvin-
due). Dette er vigtigt for at skoen sidder korrekt. 
Luk først midterste rem og spænd denne, så 
hælen holdes i korrekt position. Træk i strømperne 
foroven og ved tåspidsen for at hindre folder og luk 
dernæst de sidste remme. For at gøre skinnen fast 
til skoene, skal kliklåsen sættes ind mod plast-
beslaget i skoen, og skinnen skubbes hen mod 
hælen, indtil holderen tager fat.  

  Aftagning
Kliklåsen udløses på undersiden af skoen, og de 
kan herefter tages af. 

  Pleje af huden
Undgå folder i strømperne så der ikke opstår 
hudproblemer. Røde mærker på huden skal være 
forsvundet efter 20 – 30 minutter. Er de ikke det, 
skal du kontakte bandagisten. Det er vigtigt at 
sørge for, at foden sidder godt fast i skoen, da der 
kan opstå friktionsgener, hvis foden glider frem og 
tilbage. 
Hvis der opstår blærer, kontaktes bandagisten.
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  Forandring af kroppen
Kroppen forandrer sig løbende, hvad enten man 
er barn eller voksen, og pasformen på ortosen 
kan derfor ændre sig. Vi opfordrer dig derfor til at 
kontakte Sahva hurtigst muligt, hvis der er tegn på 
gener, eller hvis du vurderer, at ortosens pasform 
er dårlig.

  Særlige risici
Det frarådes at gå på ortosen, da materialet er glat. 
Du skal kigge efter røde mærker hver dag, dér hvor 
ortosens sko sidder, og kontakte bandagisten ved 
de mindste tegn på tryk.

  Allergi
Er du bekendt med et stof, barnet er allergisk over-
for, bør du oplyse dette til Sahvas personale, som 
så vil tage hensyn til dette ved valget af de materia-
ler, der har kontakt med huden.

  Rengøring og vedligeholdelse
Skind er et naturmateriale, som er rart at have mod 
huden. Men det suger fugt, så du må ikke vaske 
skindet under vand. Brug i stedet en let fugtig 
klud til at tørre skindet af. Det er vigtigt, at skindet 
får lov at lufttørre. Der må derfor ikke bruges for 
eksempel hårtørrer, radiator mv. til at tørre ortosens 
skinne og sko. Plast kan tåle vand og sæbe, men 
en klud med husholdningssprit kan også bruges 
som rengøringsmiddel.

  Vedligeholdelse
Metaldele under skoen kan ved behov smøres 
med lidt olie.

  Bortskaffelse/returnering
Når ortosen ikke længere passer eller er slidt op, 
kan det afleveres til Sahva. For midlertidige hjælpe-
midler, der er udleveret i forbindelse med behand-
ling på et hospital, skal du forhøre dig på hospita-
let, om du skal returnere hjælpemidlet. 

 
Reparation/Fornyelse af produkt

  Ansøgningsregler
Ortosen er som regel et behandlingshjælpemid-
del, som er betalt af hospitalet. Der skal derfor 
ikke søges ved kommunen ved reparationer eller 
fornyelser. Hvis hjælpemidlet trænger til udskiftning 

eller reparation kontakter du blot Sahva.
Sahva kontakter hospitalet med henblik på ordina-
tion til nyt hjælpemiddel.

Garanti og reklamation

Sahvas garanti omfatter defekter, der skyldes ma-
teriale- eller fabrikationsfejl. Garantien dækker ikke 
defekter, der skyldes forkert brug eller pleje.
Hvis hjælpemidlet ikke umiddelbart passer, fore-
tager Sahva korrektioner uden beregning, indtil 
det passer. Hvis hjælpemidlet ikke kan korrigeres, 
fremstiller Sahva et nyt produkt uden beregning  
– dog senest 3 måneder efter køb/levering. Vi ta-
ger dog det forbehold, at der ikke er sket væsent-
lige forandringer af kroppen, i den tid det har taget 
at fremstille hjælpemidlet. 

Sahva følger til enhver tid den gældende købelov 
med hensyn til garanti og reklamationsret.
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