لق اإلعالة الرتاجع قويات خالملتعىل الرتات إطباستويات واء اعيديك .يم وجدام أرسع
ببعضهارك لق استوية بطريقة كونك التحكم الرتاجع والحد التشفائق التيب املتنارص
arabic

معلومات لآلباء واألمهات

ORTHOPAEDIC PRODUCTS

... step by step forward

أعزايئ اآلباء واألمهات
إن ُمعالجتكم لطفلكم حتى اآلن عىل طريقة بونسيتي قد أحدثت عىل ما يبدو ما يشبه امل ُعجزة.
إذا بدأتم امل ُعالجة بواسطة دعامة ألفا-فليكس أو بيتا-فليكس فهذا يعني أن قدم طفلكم أو كلتا
قدميه قد تم تصحيحها أو تصحيحهام بشكل ناجح .وليك يستمر النجاح ويستطيع طفلكم يوما ما
امليش كغريه من األطفال اآلخرين ،فال بد من دعامة تقويم اعوجاج القدم و ُمساعدتكم لطفلكم.
ولبداية مثالية ،فإننا جمعنا لكم أهم اإلرشادات الستخدام الدعامة وحلول للمشاكل التي تواجهكم.
نتمنى لكم ولطفلكم رسعة التأقلم واستمرار النمو الجيد.

هارالد كويوس
ُمدير العمل
رشكة سيميدا للمعدات الطبية – رشكة تجارية مسجلة
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ملاذا الدعامة إذاً ،فالقدم تبدو جيدة ؟
دعامة تقويم القدم ت ُستخدم فقط بعد اإلنتهاء الناجح من تقويم القدم الحنفاء امل ُع َوجة بواسطة
العالج امل ُسبق واإلصالح بجبرية الجبس .وحتى بعد التقويم الكامل لإلعوجاج تُظهِر القدم الحنفاء تراجعاً
و(انتكاسة) يف سن الرابعة والخامسة من عمر الطفل .إن دعامة تقويم القدم حالياً هي الطريقة
الوحيدة املطبقة بنجاح ملنع اإلنتكاسة .مع التقيد امل ُلتزم بطريقة بونسيتي للعالج فإن رجوع حالة
حنف وإعوجاج القدم يتم الحيلولة دون حدوثها بنجاح يف  %90من حاالت األطفال .ومن أجل معرفة
وتشخيص حالة اإلنتكاسة بشكل ُمبكر والتعامل معها ،فإنه من املهم اجراء مواعيد للكشف واملتابعة
عند طبيبكم.

نظام العالج – كم من الوقت يجب عىل طفيل استخدام الدعامة ؟
عندما يتم تركيب الدعامة لطفلكم ،فإنه ينبغي عليه ارتدائها ملدة  3شهور قادمة ملدة  23ساعة يف
اليوم .وبعد انقضاء تلك الفرتة فإن مدة اإلرتداء تصبح  14ساعة يومياً ،ما مل يحدد الطبيب امل ُتابع
للحالة غري ذلك .ويُنصح بإستغالل فرتات النوم بالليل أو نوم الظهرية لإلرتداء حينها .ويف امل ُجمل
فإن العالج بالدعامة يستمر حسب تقدير طبيبكم إىل حد سن الرابعة أو الخامسة.
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وضع الدعامة – كيف يتم ذلك مرة أخرى ؟
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بعد تثبيت كال الحذائني ،يجب أن
يرى طفلك صورة دب ألفا-فليكس
بشكل واضح.

ألبسوا طفلكم الجوارب أو البنطال
الداخيل الضيق .ال تجعلوه حايف
القدمني يف الحذاء أبدا ً! أفتحوا جميع
األقفال يف الحذاء.

ضعوا القدم بالشكل الذي يكون فيه
الكعب يف الخلف واألسفل (إطار
الرؤية) .هذا ُمهم جدا ً لوضع الحذاء
بشكل صحيح.
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بعد تثبيت كال الحذائني ،يجب أن
يرى طفلك صورة دُب أو دُلفني
بشكل واضح.

اسحبوا من األعىل عند طرف
الجوارب ،حتى تشدوا الثنايا وتصبح
مستقيمة .بعد ذلك اربطوا باقي
األحزمة بدون كثري من الشد وأعيدوا
الخطوات نفسها مع الحذاء الثاين.

لتثبيت الدعامة عىل األحذية ضع
قفل النقر عىل فتحات قاعدة الحذاء
واسحب الدعامة بإتجاه الكعب،
حتى يُقفل املربط.

عندما تحصل عىل الدعامة من طبيبك أو من
فني العظام ،فإنه يُ ِعد ويضبط قياس الزاوية
وطول الدعامة .الرجاء عدم تغيري هذا الضبط،
فهذا الضبط هو رضورة عالجية .إن ُمهمتكم
اآلن هي وضع الدعامة لطلفكم ،كام هو ُمبني
يف الصور .عند استالمكم للدعامة ،دعوا طبيبكم
أو فني العظام يرشح لكم بالضبط كيفية
اإلستخدام .فإذا كان عندكم رغم ذلك يف األيام
األوىل أسئلة ،فال ترتددوا من طرح السؤال مرة
أخرى ،إلنه من املهم أن تكونوا أنتم وطفلكم
بخري.
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يف املرات األوىل قد يكون تركيب الدعامة أمرا ً غري اعتيادياً بعض الشيئ لكم .ولكن بعد مرور وقت قصري يصبح
لديكم التمرين وتستطيعون معرفة الوضعية للدعامة التي تناسب طفلكم عىل األفضل .إن إرتداء األحذية وتثبيت
الدعامة لن يستغرق حينها وقتا طويال وال يتعدى بضع دقائق.

ما هي األمور املُهمة األخرى التي يجب ذكرها ؟
فرتة ال َت َع ُود :يف بداية العالج تكون الدعامة أمرا ً غريبا عىل طفلك .الجلد يكون حساساً بسبب الفرتة السابقة يف جبرية الجبس وتكون حرية الحركة للساقني محدودة .وهذا األمر يؤدي يف الغالب أن
أطفالكم يشعرون بعدم الراحة يف األيام األوىل ،وقد يبكون بشكل متكرر عن ذي قبل وال ينامون بشكل جيد .ال تقلقوا من هذا األمر .عادة يتعود األطفال يف اليومني األولني حتى الثالثة أيام األوىل
عىل الدعامة .من امل ُهم ،أن تصربوا خالل هذه الفرتة حتى انقضائها (إال إذا الحظتم احمرارا ً شديدا ً – شاهد يف األسفل تحت  :ما هي املشاكل التي ميكن أن تحدث ؟) .إذا كانت الدعامة تُرتدى
بشكل منتظم فإن األمر سيكون طبيعياً لطفلكم.
إذا مل يتقبل طفلكم الدعامة بعد مرور يومني إىل ثالثة أيام – أي أنه يبيك بإستمرار ،ويستيقظ من نومه بشكل متكرر ويكون مزاجه سيئاً عىل الدوام – ف ُينصح باإلتصال بالطبيب قبل موعد الفحص
القادم .ولكن تحدث هذه الظاهرة بسبب الحرية الزائدة يف الحركة عند استخدام دعامة بيتا-فليكس بشكل أقل من استخدام ألفا-فليكس.
النمو :الدعامة ال تُعيق يف الوضع الطبيعي النمو املتناسب مع العمر لطفلكم .سوف تالحظون عىل سبيل املثال ،أن طفلكم سوف يحبو يف السن الطبيعية للحبو وكذلك يقف يف سن الوقوف رغم
وجود الدعامة.
إعداد وتجهيز الدعامة :عادة ما تكون دعامات تقويم اعوجاج القدم معايرة يف البداية عىل زاوية  70درجة (زاوية خارجية) للقدم املصابة بالحنف (االعوجاج) وعىل زاوية  40درجة للقدم
السليمة .اإلعوجاج الظهري – أي تقوس القدم بإتجاه الساق – يتم معايرة الزاوية عىل  5إىل  10درجات .تحديد هذه الزوايا ال يحبه كثري من الناس الذين ليس لديهم خربة بطريقة بونسيتي ويبدو
لهم أنها ُمبالغ فيها ،إال أنها طبيعية ورضورية للعالج .فإذا نظرت لجبرية الجبس السابقة لطفلك فسوف تالحظ وضعية مشابهة .إن طول دعامة القدم يزيد قليالً عن عرض أكتاف طفلك .يف البداية
عند استعامل دعامة بيتا-فليكس ،يتم تركيب زنربك رخو .ومبجرد أن يكرب طفلكم ويصبح أقوى ،ميكنكم استبداله من خالل أخصايئ تقويم العظام بزنربك أقوى.
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ما هي املشاكل التي ميكن أن تحدث ؟
مواضع اإلحمرار والكدمات :إن جلد الطفل الرضيع ال يالمئه إرتداء الحذاء ،أي أن الجلد يكون حساساً جدا ً .حتى وإن كانت األحذية مصنوعة من مواد
ناعمة ،فإنه قد تحدث كدمات أو انتفاخات .إنه من املهم جدا ً اإلنتباه بأن تكون القدم مستقرة يف الحذاء بشكل ُمحكم ،إلنه من خالل اإلنزالقات
الخفيفة ذهاباً وإياباً تنتج الكدمات برسعة كبرية .إن احمرار الجلد الناتج عن خلع الحذاء والذي يتالىش بعد وقت قصري ،فهو ليس مدعاة للقلق .أما إذا
كان اإلحمرار شديدا ً وغامقاً أو إذا حدث انتفا ٌخ يف الجلد ،فحينها يجب اإلرساع يف الذهاب إىل طبيبكم امل ُعالج .فهو سوف يقرر كيفية التعامل مع الحالة.
وإذا أصبح األمر طارئاً ،قد يُعاد وضع جبرية الجبس حتي يتم إراحة منطقة الجلد امل ُترضرة حتى تشفى.
العرق والرطوبة يف القدم :عند األطفال الذين تتعرق أقدامهم بشدة ،ميكن أن تؤدي فرتة اإلرتداء الطويلة ملدة  23ساعة يومياً أن
تكون األحذية رطبة عىل الدوام.وإذا كان طفلكم يستخدم أحذية ذات بطانة جلدية ،فيمكن أن يؤدي ذلك يف بعض الحاالت النادرة إىل
ظهور العفن عىل الطبقة الداخلية للحذاء ،والتي تكون مدبوغة مبواد نباتية فقط  -ملنع الحساسية .ولذلك فإننا ننصح باآليت:
• تهوية األحذية مرتني يومياً وملدة نصف ساعة
• تبديل الجوارب يوميًا لعدة مرات يف حاالت التعرق الشديد للقدم
• أو التناوب يف ارتداء طُرز مختلفة من األحذية املبطنة مبنسوجات فضية مضادة
للميكروبات.

ويف الختام بعض اإلرشادات املُهمة ...
األمان  :الرباغي عىل الدعامة يُفرتض تأمينها وتغطيتها من ِقبل الفني لديكم بواسطة الصق خاص .الرجاء التأكد من عدم كون أي من هذه الرباغي سائباً أو مرخياُ حتى ال يتعرض
طفلكم لخطر وضعها يف فمه أو بلعها.
زوج األحذية :الرجاء اإلنتباه إىل أن أحذية ألفا-فليكس ليست أحذية اعتيادية كغريها للميش .بسبب التوظيف العالجي لهذه األحذية فإن قاعدة الحذاء ليست مرنة بل صلبة وبالتايل
متنع اإلنبساط الطبيعي للقدم أثناء امليش .إضاف ًة إىل ذلك ،فإن قاعدة الحذاء (بسبب مادتها وشكلها) ال ت ُعطي التعامل األمثل مع بعض أنواع األرضيات .لهذه األسباب وإلن إرتداء
الحذاء بدون دعامة ال يُقدم فائدة عالجية ،فإن طفلكم يُفرتض له أن يرتدي الحذاء فقط مرافقاً للدعامة.
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املالبس :إن أحذية ألفا-فليكس أو كومفوت يجب إرتداؤها بصفة عامة مع الجوارب أو الجوارب الطويلة .إنتبهوا عند إختياركم لها بأن تكون قليلة الخيوط
ومواضع التخييط عىل الجانب الداخيل قدر اإلمكان ،إلنها قد تؤدي إىل إحداث كدمات .ولذلك فإن الجوارب موحدة اللون أفضل من الجوارب امل ُخططة أو
امل ُقلمة .وكذلك يجب أن تكون الجوارب ليست كبرية املقاس حتى ال تنشأ ثنايا .هناك موديلني من الجوارب من رشكة سيميدا يُنصح بهام وميكنكم
طلبهام عن طريق فني العظام لديكم.
واقي الدعامات  :عىل حسب نشاط طفلكم وحركته فقد يحدث أن تصطدموا أو
يصطدم طفلكم بالدعامة .وعندما يبدأ طفلكم بالحبو أو الوقوف بوجود الدعامة ،فقد
يترضر أثاثكم أو أرضيات منازلكم من هذا .ولذلك يُلجأ هنا إىل عمل واقي حول الدعامة.
يتم ذلك بواسطة مادة بولسرت خاصة ُمقدمة من ألفا-فليكس أو بيتا-فليكس (ميكن طلبها
من أخصايئ العظام لديكم) أو استخدام مادة العزل لألنابيب املتواجدة يف محالت مواد البناء.
لألنابيب املتواجدة يف محالت مواد البناء.
التنظيف :إن دعامات تقويم اعوجاج القدم ُيكن تنظيفها بواسطة املاء والصابون دون مشاكل .الرجاء عدم
استخدام مواد تنظيف حادة ،إلنها تهاجم وتتلف املواد البالستيكية.
النوم :بعض األطفال يستيقظون ليالً ،إلن الدعامة قد علقت بغطاء الرسير .لذلك من األفضل أن تجعلوا
طفلكم ينام يف كيس النوم .وباملناسبة فإنه من امل ُساعد لألطفال الكبار نسبياً أن تضعوا لهم الدعامة كجزء من
طقوس النوم .إن طفلكم سوف يطلب الدعامة بعد التعود عندما يشعر بالنعاس والرغبة يف النوم.
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التقويم (الرزنامة) للدعامة :من أجل التعود عىل ايقاع اإلرتداء ،فإنه من امل ُساعد أن تقوموا بتسجيل عدد
الساعات التي ارتدى فيها طفلكم الدعامة يف كل يوم وذلك يف رزنامة تقويم.أو قم بتنزيل ملف  pdfمن
 www.semeda.deتحت العنوان  downloadو .parents

info@semeda.de
www.semeda.de

.: +49-(0)5824 98 555-0فتاه
.: +49-(0)5824 98 555-20سكاف

7 Semeda GmbH

Am Petersberg 36, D-29389 Bad Bodenteich, Germany
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من الساعة  ...إىل الساعة ...

من الساعة  ...إىل الساعة ...

… هنا كل يوم !

أنا أقوم بالتعبئة …

من الساعة  ...إىل الساعة ...

مدة اإلرتداء لدعامة ألفا-فليكس يف الشهر
املدة اإلجاملية

رزنامة التقويم لكم لدعامات ألفا-فليكس

