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Tradiční botičky a tyčové abdukční dlahy poprvé popsal v roce 1934 Sir Denis 
Browne z londýnské nemocnice Great Ormond Street Hospital, a dodnes jde 
o mezinárodně uznávaný standard v prevenci recidiv PEC. Koncepce Brownovy 
dlahy se v průběhu let výrazně nezměnila, nejmodernější ortézy ADM AFO 
a externě rotační tyče C-Pro Direct jsou však významným pokrokem při dodržení 
zásad stanovených Dr. Ponsetim.
Každý detail ADM AFO a tyče byl navržen tak, aby zajistil maximální klinickou 
efektivitu a dodržování léčebného režimu pacientem. Dlaha je lehčí, pevnější,  
má příjemný moderní vzhled a je vybavena řadou inovativních konstrukčních 
prvků, které usnadňují dosažení optimální léčebných výsledků.
V tomto dokumentu vám vysvětlíme, v čem a proč je ortéza ADM AFO od 
společnosti C-Pro Direct a její dlaha – externě rotační tyč při korekci pes 
equinovarus congenitus (PEC) lepší než všechny aktuální alternativy:
• Lépe podporuje rovnání vnějšího okraje chodidla a redukuje abnormální 

vyklenutí (pes cavus – kavozitu);
• Umožňuje vyšší pohyblivost nohou a rozsah pohybu;
• Lépe fixuje nohu, lépe a pohodlněji sedí a je o 32 % lehčí a pevnější než 

nejpopulárnější alternativní systémy;
• Snižuje riziko poškození kůže a vzniku puchýřů a boláků;
• Šetří peníze, pokud budete potřebovat změnit typ dlahy;
• Je přijatelnější pro rodiče, což usnadní dodržování předepsané léčby;
• Zkracuje dobu pobytu pacienta na klinice a zajišťuje správnou aplikaci 

předepsané konfigurace tyče;
• Vyrábí se pomocí pokročilé výrobní technologie, která už způsobila revoluci 

v produkci běžné moderní obuvi;
Konečným důsledkem všech těchto předností jsou lepší léčebné výsledky 
pacientů a nižší náklady na léčbu. ADM Modular Bracing System se proto vyplatí 
mít v arzenálu každému lékaři, který ošetřuje pacienty s pes equinovarus.  
 

Proč jsme vyvinuli další dlahu na PEC?

Systém C-Pro Direct nastavuje laťku v konstrukci PEC ortéz mnohem výš a žádný  
jiný systém ji dosud nepřekonal. Znamená to lepší klinické výsledky a nižší náklady  
na léčbu.
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Ponsetiho metoda korekce PEC předpokládá jemnou a dlouhodobou odbornou 
manipulaci s postiženou nohou (a) a aplikaci sádrové dlahy (b), takže se během 
řady týdnů dostane přední a střední (c), jakož i zadní segment (d) distální části 
končetiny do správného nastavení.
Noha bude mít po ideální korekci normální tvar a flexibilitu v dostatečném rozsahu 
pohybu, včetně snadného pohybu chodidla směrem nahoru (dorsiflexe) a směrem 
ven (abdukce). 

Korekce PEC Ponsetiho metodou, recidiva a dlahy

I dobře korigovaný PEC má tendenci k recidivě. Rotační tyče 
ADM od společnosti C-Pro Direct a její ortéza jsou vybaveny 
pokročilými prvky k řešení všech relevantních požadavků

ADM MODULAR BRACE SYSTEM 

(a) (b) (c) (d)

I dobře korigovaný PEC má tendenci k recidivě, tj. postupně se vrátit zpět do 
deformované polohy. Dlahy se obvykle nosí zpočátku 23 hodin denně a následně 
jen během spánku, aby se zabránilo recidivě.
Recidivu lze rozpoznat podle rostoucího zakřivení vnějšího okraje chodidla (e), 
výrazného zvedání nožní klenby s možnou tvorbou záhybu na chodidle  
(kavozity) (f), rotace chodidla směrem dovnitř (g) a opětovného vzniku varozity 
paty (h).
Korekční dlahy PEC musí mít konstrukční prvky, které zabraňují recidivě výše 
uvedenými způsoby.

(e) (f) (g) (h)
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Problémem u PEC je tendence 
přední části chodidla ke stáčení 
dovnitř (abdukce) oproti části 
zadní a k zakřivování vnějšího 
okraje chodidla (a), a to i po 
úspěšné korekci. Na rozdíl od 
konkurenčních výrobků je však 
ortéza ADM AFO vybavena 
pouzdrem tvarovaným zvlášť 
pro pravou a levou nohu. To má 
tvar dokonale korigované nohy 
s rovným vnějším okrajem (b).

(a)
Vnější okraj chodidla 

má i po korekci  
PEC sklon k recidivě 

do zakřivení

(b)
Pouzdro ADM AFO 
i jeho vložky mají 
dokonale rovný  

vnější okraj

Sandál obsahuje tuhý opatek (c) profilovaný tak, aby podporoval správný tvar 
nohy. Tento opatek spolu s pásky působí na mediální stranu přední i zadní 
části chodidla a laterální stranu střední části (d, e). Chodidlo se tak drží 
v požadovaném tvaru a nedochází k opětovnému zakřivení vnějšího okraje.  
Takto vysoké korekce tradičními symetrickými/rovnými ortézami nelze dosáhnout.

(c) (d) (e)

Podpora rovného vnějšího okraje chodidla

Kotníková ortéza ADM AFO podporuje rovnání vnějšího okraje chodidla lépe,  
než tradiční rovné výrobky konkurence.
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PEC má i po korekci tendenci k vyšší nožní klenbě, než je norma (f). Podrážka 
sandálového pouzdra ADM AFO je proto téměř plochá (téměř bez opory klenby), 
aby podpořila hyperkorekci chodidla (h).

(f) (g) (h)

Kopyto systému nezajišťuje 
oporu klenby. Cílem 
terapie není vytvořit trvale 
překorigovanou valgózní nohu, 
ale zabránit recidivě varozity.

Prevence recidivy kavozity

Kopyto s nízkým klenutím slouží jako prevence recidivy kavozity.

Varozita Normální Valgozita
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Komfort, zajištění chodidla a pohyblivost

U mnoha pacientů s PEC dojde někdy během léčby k problémům s pokožkou.  
Při řešení těchto problémů, vzniklých používáním jiných všeobecně rozšířených 
dlah na PEC, se osvědčily ortézy ADM AFO. Jsou totiž konstruovány tak,  
aby každý detail maximálně zvyšovat komfort, zajištění chodidla a vysokou 
mobilitu nohy.
Korekční dlahy fungují pouze v případě, že je chodidlo pevně fixováno v ortéze, 
ale kotníkový kloub je volný. Ortéza, která pohybu nohy brání, neumožňuje 
správnou abdukční funkci a zvyšuje napětí ve tkáňových strukturách.  
Pokud navíc noha v ortéze klouže, korekční účinek dlahy může být vážně 
ohrožen. Klouzání navíc často vede k poškození pokožky a vzniku puchýřů 
a boláků, což může být velmi vážná komplikace.
Je relativně jednoduché dobře chodidlo zafixovat, ovšem za cenu zablokování 
pohybu nohy. Je také snadné pohyb nohy umožnit, ovšem bez adekvátního 
zafixování. Ortéza ADM AFO tento problém řeší, navíc vyráběna z materiálů 
lehčích, tvárnějších a pohodlnějších než jakákoli jiná ortéza tohoto typu.

Pásky ADM AFO s1, s2 a s3 díky správnému 
úhlu směrují síly působící na nohu r1 a r2 tak, 
aby zajistily její pevné udržení v pouzdře ortézy. 
Oříznutí pouzdra a vhodné rozmístění pásků 
je navíc zárukou, že nebude blokován pohyb 
subtalárních a tibiotalárních kloubů.

Zabezpečení nohy v sandálu je dále zvýšeno 
použitím levostranných a pravostranných  
kopyt/pouzder systému. Ta lépe přiléhají k tvaru 
chodidla, a proto je drží pevněji, než sandály 
symetrické. Nohy symetrické nejsou, proč by  
tedy měly být symetrické sandály?

Ortézy ADM AFO sedí lépe než tradiční rovné typy a navíc jsou vybaveny  
systémem pásků, které optimálně nohu fixují při zachování její mobility.
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Moderní materiály a výrobní technologie

Ortéza ADM AFO je lehká, měkká a pohodlná a proto jí děti dobře snášejí.  
Je robustní, aby vydržela každodenní použití, ale přibližně o 28 % lehčí než 
nejlehčí komerčně dostupná alternativa a o 32 % lehčí než typická abdukční 
dlaha v typické konfiguraci.

Extrémně vysokého poměru pevnosti a hmotnosti je dosaženo odléváním 
pouzdra a mezipodešve z pěnové EVA a jejich laminováním kolem tuhého opatku. 
Ortéza je zakončena podešví z přírodní gumy, která zajišťuje tvrdou spodní 
plochu odolnou proti opotřebení. 
Můžeme se také pochlubit spoluprací s významným výrobcem moderní sportovní 
obuvi. Díky ní mohou uživatelé našich ortéz těžit z nejnovějšího vývoje ve výrobě 
materiálu, který v posledních letech způsobil revoluci v obuvnictví.

Oproti syntetickému kaučuku, používanému 
v jiných korekčních sandálech PES,  
je pouzdro ADM téměř třikrát pevnější, 
přirozeně pruží (je vyrobeno z milionů 
komůrek naplněných vzduchem), je vysoce 
tvárné, takže jej lze přizpůsobit tvaru nohy, 
a navíc je neuvěřitelně lehké.

Ortéza ADM AFO je pevnější, měkčí, tvárnější a o 32 % lehčí než nejlehčí alternativní 
výrobky. Pacienti s našimi ortézami těží z obrovského technologického pokroku,  
který v posledních letech způsobil revoluci ve výrobě sportovní obuvi.
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Každý detail našich ortéz má za cíl zajistit ty nejlepší léčebné výsledky u pacientů.
Chtěli jsme vytvořit ortézu, která se bude dobře používat, bude moderní 
a vizuálně atraktivní. ADM AFO tak na rozdíl od jiných ortéz podobného typu 
nevypadá jako lékařský aparát. Navíc je velmi komfortní a lehká, takže ji rodiče 
a pacienti rádi používají. To usnadňuje dodržování náročných pravidel léčby 
a dosažení dlouhodobě úspěšných výsledků.

V ideálním případě by pata pacienta měla být úplně 
dole a v zadní části pouzdra ortézy, i když je to 
někdy zpočátku nemožné. ADM AFO je vybavena 
bočním p1 a zadním p2 průhledem, takže lze 
snadno zkontrolovat polohu paty. Dodáváme také 
jednoduchý hloubkoměr, s nímž mohou rodiče 
kontrolovat pokrok v léčbě.

Konstrukce s ohledem na spotřebitele

p1

p2

Střední a horní pásek je vybaven měkkým a bezešvým polštářkem (t1).  
Tento polštářek kopíruje průběh pásků a je pokryt vrstvou měkké lycry  
(podobně jako u kolenních a kotníkových ortéz). 
Nemá žádné švy, takže nic na něm netlačí, a chrání nárt, kde se často objevuje 
zarudnutí či boláky.
Polštářek spojuje střední a horní pásek a usnadňuje sejmutí ortézy.

t1

Praktická konstrukce, maximální komfort a civilní vzhled usnadňují dodržování 
náročných požadavků léčby.
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Další varianty dlah

K ortéze ADM AFO lze připevnit výrobky vybavené boční sponou ADM, tj. systém 
ADM a rotační tyče ADM. V blízké budoucnosti bude možné připevnit i kloubové 
tyče Dobbs.

Botičky a tyče podle Browna jsou standardem v dlahové korekci PEC. Ve většině 
případů jsou dlahou první volby, z nesčetných důvodů však nemusí být vhodné 
pro každého pacienta v každé fázi léčby.
Pro tyto pacienty jsme vyvinuli tzv. abdukčně-dorsiflexní mechanismus (ADM).  
Do dnešního dne už jeho výhod využilo přes 30 tisíc z nich.

Abdukční dlaha (botičky a tyč) podle Browna

Abdukčně-dorsiflexní 
mechanismus

ADM AFO je jediná kotníková ortéza, kterou lze 
použít jak u Brownových dlah, tak u abdukčně-
dorsiflexního mechanismu. To znamená větší 
možnost volby pro pacienty a lékaře při hledání 
léčebných alternativ.

ADM AFO je jediná kotníková ortéza na PEC, kterou lze použít jak u abdukčních 
Brownových dlah, tak u abdukčně-dorsiflexního mechanismu. V blízké budoucnosti 
bude možné připojit i kloubové tyče Dobbs.
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Jednoduchý systém podle potřeb pacienta

Při koncipování rotačních tyčí jsme se řídili stejnou filozofii, jako při vývoji ortéz. 
Proto jsou maximálně účinné, lehké, komfortní a mají moderní vzhled.
Pokud se uživatelé dlahám na PEC brání, často je to kvůli tyčím. Většina 
prodávaných rotačních tyčí jsou složité kovové systémy vyžadující úpravy pomocí 
klíčů a šroubováků. Jejich nastavování zabere nějaký čas a rodiče je navíc 
mohou po opuštění kliniky kdykoli změnit, aniž by si byli vědomi případných 
následků.

Externě rotační tyč ADM funguje stejně jako jiné podobné tyče podle Browna. 
Není však potřeba ji upravovat. Stačí zvolit sponu podle potřebného nastavení 
u každé nohy (např. 70, 60, 45 či 30°) a vybrat ze soupravy tyč požadované  
délky. Tyčové komponenty (nahoře uprostřed) jsou zdarma a spony mají  
doživotní záruku.

Výsledkem je tyč, která funguje jako jiné rotační tyče, je ale předem nastavena 
podle potřeb pacienta. Nemá šrouby ani seřizované díly, je snadno použitelná 
a extrémně lehká. Tyč ADM s příslušenstvím pro sandál o velikosti 5 váží pouhých 
80 gramů, což je o 43 % méně než u jiných populárních produktů stejného typu.

Typická rotační tyč ADM s příslušenstvím váží kolem 80 gramů. což je o 43 % méně 
než u jiných populárních produktů stejného typu.

Spona s úhlem 30° Spona s úhlem 60°
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Zvolte sponu a zapněte ji Otočte a zaklapněte

zaklapnutí

otočení

Externě rotační tyč ADM lze plně sestavit do požadované konfigurace za méně 
než 30 sekund, a to bez jakýchkoli nástrojů. Stačí vybrat tyč, zasunout sponu 
a otočit tak, aby přesné pružiny zapadly na místo.

Externě rotační tyč ADM přináší pacientům řadu praktických výhod a ještě úsporu 
nákladů. Lékaři a rodiče si mohou být jisti, že pacient používá dlahu v předepsané 
konfiguraci. Rodiče nemusí řešit nastavování tyčí a lékaři nemusí ztrácet 
drahocenný čas školením rodičů. O to pečlivěji pak mohou rodičům vysvětlit,  
jak je důležité dodržovat léčebný protokol. 

Tyče ADM jsou mezi rodiči velmi populární, protože jsou 
lehké a jednoduché. Pacienti se pak mohou těšit z lehčí 
a vizuálně atraktivnější dlahy, která se snadno používá. 
Tím se zlepšuje dodržování léčebného protokolu 
a zvyšuje šance na dosažení optimálního výsledku.

Rotační tyče ADM šetří drahocenný čas lékaře, který si (stejně jako rodič) může být 
jist, že nedošlo ke změnám v předepsané konfiguraci systému.



ADM MODULAR BRACE SYSTEM 

Ozvěte se nám a vyzkoušejte nejmodernější 
dlahový systém na PEC světa

www.c-prodirect.com
0044 1732 860 158

enquiries@c-prodirect.com 

Výrobky ADM Modular Clubfoot Brace System vyrábí společnost C-Pro Direct Ltd, 
držitelka certifikace ISO 13485. Jsou označeny a baleny tak, aby splňovaly britské, 
evropské (MDR) a americké legislativní požadavky na zdravotnické prostředky  
třídy 1. Všechny výrobky jsou chráněny řadou mezinárodních patentů a patentových 
přihlášek a všechna práva jsou vyhrazena. ADM Modular Brace System je ochranná 
známka společnosti C-Pro Direct Ltd.
C-Pro Direct Ltd. 7a Enterprise Way, Edenbridge, Kent, Velká Británie. TN8 6HF
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