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INSTRUKCJA UŻYWANIA 
AFO-FIT – Orteza na opadającą stopę 

 
OPIS PRODUKTU: 
AFO – FIT to orteza skokowo-goleniowa tylna wykonana z polipropylenu (dzięki, czemu jest tak lekka). Jej 
konstrukcja zapewnia wolną piętę i łydkę. Podstawową stabilizację umożliwia samoprzyczepne zapięcie 
goleniowe, jednakże wykorzystując dodatkową, sztywna opaskę można stabilizować także staw skokowy. Komfort 
użytkowania podwyższa również miękkie wyściełanie goleniowe. Orteza dostępna w wariantach na lewą i prawą 
kończynę dolną. NIE można stosować równocześnie na obie nogi. 
 
WSKAZANIA: 
Przeciwdziałanie opadaniu stopy w przypadku porażeń nerwu strzałkowego oraz innych schorzeń neurologicznych. 
 
INSTRUKCJA ZAKŁADANIA: 
1. Ortezę umieścić w bucie. 

2. Włożyć stopę do buta i zapiąć górną taśmę. 

3. Zapiąć dodatkową opaskę w okolicy nadkostkowej, dostosowując siłę stabilizacji do indywidualnych potrzeb. 

 

KONSERWACJA: 

Czystość produktu jest ważna dla rehabilitacji pacjenta. Ortezę należy myć delikatnym mydłem i wodą. Można go 

również prać w delikatnych detergentach. Prosimy nie używać silnych chemicznych detergentów i wybielaczy. 

 

Rozmiar S M L XL 

Rozmiar buta (cm) 35 – 37 37-39 39 – 41 41 - 44 

 

 
 

UWAGA! 
 

 

Nieprzestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może 
spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory 
bakteryjnej. Nie należy stosować ortezy na żele i maści rozgrzewające. Należy pamiętać, że 
niewypłukane resztki detergentu mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał z 
którego wykonano wyrób. 

 
OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA. 
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INSTRUCTIONS FOR USE 
AFO-FIT – Foot-drop orthosis 

 
AFO-FIT is a light, hygienic orthosis AFOs which supports and positions a limb with tight, contracted muscles into 
a more normal position. 
 
INDICATIONS: 
Prevention of foot-drop in case of peroneal nerve palsy and neurosurgical diseases. 
 
PRODUCT DESCRIPTION: 
AFO-FIT is a foot-drop orthosis made of polypropylene. Due to its construction is light and leaves the calf and heel 
free. Self-fastening shin brace provides basic stabilisation reinforced by additional stiff brace embracing the ankle 
joint.  Rectangular plate ensures optimal comfort of use. AFO-FIT is available in left and right leg version. 
 
PUTTING ON: 
1. Place the rectangular plate below the shin where the Velcro band is placed. 
2. Put the orthosis into the shoe. Put on the shoe and fasten the upper band. 
3. Then put the additional stiff brace above the ankle and fasten it adjusting the compression to the individual 

needs. 
 

CONSERVATION AND MAINTENANCE: 
Product hygiene is important for patient’s rehabilitation. The brace should be washed with gentle soap and water. 
It can be also washed with gentle detergents. Please, do not use the strong chemical detergents and bleaches. 
 

Size S M L XL 

Shoe size (cm) 35 – 37 37-39 39 – 41 41 - 44 

 

 
 

ATTENTION! 
 

 

Not observing the rules of personal hygiene and washing the product with inappropriate detergents 
may result in skin abrasion or other discomfort related to perspiration and spread of bacteria. Please 
do not use the product together with warming ointment or gel. After washing, rinse the product 
carefully - residue detergent left in the product may cause skin vexation and damage of the orthosis 
fabric. The product is not fireproof. Do not use close to the open sources of fire. 

 
THE FINAL DECISION CONCERNING THE APPLICATION AND CHOICE OF THE EQUIPMENT BELONGS TO A 
CONSULTANT. 


