
 

 

 (AFOجهاز تقويم القدم والكاحل )

 ما هو جهاز تقويم القدم والكاحل؟

وعادة ما يصنع هذا النوع من الدعامة  جهاز تقويم القدم والكاحل أي  Ankle Foot Orthosisإلى  AFOيشير االختصار 

وتسمى أجهزة تقويم العظام وفًقا للجزء من الجسم التي تدعمه. تمنح أجهزة تقويم العظام   مادة البالستيك،من 

 الوضع الصحيح أو الدعم أو الحماية لجزء من الجسم.

 

 كيف يمكنني االعتياد على جهاز تقويم العظام الجديد؟ 

ظام الجديد فعليك البدء باستعماله  يجب التعامل مع جهاز تقويم العظام الجديد ببطء. وعند ارتداؤك لجهاز تقويم الع

 لفترات قليلة.

 حيث يمكنك البدء في استعماله لمدة ساعتين وساعة راحة بدون االستعمال. •

ا حتى الوصول للمدة المحددة  وفي خالل اليومين أو الثالث أيام التالية، فيمكنك زيادة مدة االستعمال تدريجيً  •

 عالج. الم الطبيب بواسطة أخصائي تقويم العظام أو

 

 

       

 

 

 

 



 

 كيف يمكنني ارتداء جهاز تقويم العظام؟

في  مما يقلل من االحتكاك بالجلد ويساعد قي تحت جهاز تقويم العظام دائًما،عليك ارتداء جورب أو رادء وا •

 امتصاص العرق لتجنب تهيج الجيد. 

اختيار ارتداء جورب طويل يصل  يجب أن يكون الجورب الذي ترتديه أطول من جهاز تقويم العظام. ويمكنك حتى  •

 لمفصل الركبة للشعور بمزيد من الراحة. 

لهواء وامتصاص العرق. ولمزيد من الراحة، يمكنك استعمال مسحوق  األمثل لتمريرالتسمح الجوارب القطنية ب •

 بودرة التلك وتغيير الجورب بعد التعرق. 

 وعليك بمالحظة جوربك للتأكد من سالمة ارتداؤه بدون ثنايا. •

أكد من أن األشرطة في جهاز تقويم العظام مالئمة وأن كعب القدم يأخذ وضًعا مريًحا تماًما في الجهاز وذلك ت •

 للتأكد من مالئمته بشكل صحيح. 

يجب أن تتمتع األحذية التي ترتديها مع جهاز تقويم العظام بالدعم الجيد وتكون بنفس االرتفاع الصحيح للكعب   •

مكنك استشارة أخصائي تقويم العظام أو الطبيب المعالج عن الحذاء األكثر مالئمة  الذي صمم من أجله الجهاز. ي

 لجهاز تقويم عظامك. 

االمتناع عن ارتداء جهاز تقويم العظام بقدم عارية أو مع شبشب أو صندل أو حذاء بدون رباط أو أي حذاء مفتوح   •

 من الخلف. 

 

 كيف يمكنني االعتناء بجهاز تقويم العظام؟ 

نك سترتدي جهاز تقويم العظام لفترات طويلة، فمن المحتمل أن يصبح متسًخا. الخطوات التالية ستساعدك  في حالة أ

 في المحافظة عليه نظيًفا: 

نظف جهاز تقويم العظام من الداخل والخارج بقطعة مبللة من القماش بصورة متكررة. دعه يجف تماًما قبل   •

 ارتداؤه مجدًدا. 

للتجفيف أو تركه يجف في هواء الغرفة. ال تضع جهاز تقويم العظام أمام مدفئة. ال   منشفة يمكنك استعمال  •

 تستعمل جهاز تجفيف الشعر. ال تتركه في الشمس أو في سيارة ساخنة. 

يمكنك استعمال محلول يحتوي على ملعقة شاي من مسحوق الغسيل غير المعطر مذاًبا في جالون من الماء   •

 ف وغسيل جهاز تقويم العظام. لتنظي

يمكن االحتفاظ بنظافة الالصق باستعمال الصابون والماء ويمكن تنظيفه من الخيوط والشعر باستعمال فرشاة   •

 من السلك أو فرشاة أسنان أو مشطة بأسنان رفيعة. 

-×-3 زيت ® أوWD40يجب تليين المفاصل المعدنية على فترات باستعمال بخاخ السيليكون أو زيت خفيف مثل  •
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 كيف يمكنني االعتناء بجلدي؟

 يجب غسيل أي جزء من الجسم يتم تغطيته بجهاز تقويم للعظام يومًيا بالماء الدافئ والقليل من الصابون. •

 تأكد من تنظيف راحة القدم وبين األصابع للتخلص من البكتريا واألوساخ. •

 ارتداء جهاز تقويم العظام. يجب أن يكون جسمك خالًيا تماًما من أي رطوبة قبل  •

 ال تنسى أن تحافظ على الجوارب جافة وخالية من الثنايا. أفحص جلدك يومًيا.  •

 لماذا يتعين علي فحص جلدي يومًيا؟ 

يجب أن تصبح هذه الخطوة عادة يومية لفحص جلدك. حيث أن األشخاص الذين يعانون من نقص االحساس   •

متهيج. وهذا األمر شائًعا خاصة في المناطق العظمية مثل قصبة باللمس على األغلب ال يالحظون أن جلدهم 

 الساق أو جوانب القدمين. يتعين عليك معالجة حتى التهيجات البسيطة للجلد. 

يجب أن يمنح جهاز تقويم العظام الضغط الثابت وليس األلم الحاد. أفحص جلدك يومًيا للكشف عن ظهور أي   •

 اط )بثور(.  كدمات أو جلد متيبس )الكالو( أو نف

دقيقة بعد إزالة   15قد يتسبب جهاز تقويم العظام الجديد في االحمرار ولكن يجب أن يختفي االحمرار في خالل   •

 جهاز تقويم العظام. 

قد يحدث التورم بعد الوقوف لفترات طويلة أو أثناء الطقس الحار أو الرطوبة. إذا حدث ذلك، يتعين عليك إزالة   •

 أو تستلقي وترفع رجلك فوق مستوى القلب إلى أن يتراجع التورم.  جهاز تقويم العظام وتجلس

 السالمة!أهمية 

 لسالمتك، من الالزم إجراء الفحص السريع لجهاز تقويم العظام يومًيا. 

 أفحص درجة ربط برشام التثبيت والمسامير للتأكد من درجة تضييق الجهاز.  •

 قات. أفحص المواد البالستيكية والمعدنية للكشف عن أي تشق •

 أفحص درجة مالئمة األشرطة واألبازيم. •

في حالة استعمال أجهز تقويم عظام الساق والقدم فيجب ارتداء األحذية طوال الوقت نظًرا ألن صفيحة القدم  •

 زلقة فيمكن أن تتسبب في التعثر على األسطح غير المستوية. 


