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کاربرد: رایج ترین ارتزهای پا کفی ها هستند که در 
درون کفش و در سطح زیرین پا گذاشته می شوند 

یک کفی از پاشنه پا تا نوک پنجه امتداد دارد و باعث 
افزایش جذب نیروی عکس العمل گردیده وبه عنوان 

یک ضربه گیر استفاده می شود . که بر اساس نوع 
درگیری پا به صورت کفی داخلی و کفی خارجی تجویز 

می گردد.
موارد استفاده:

1- تکمیل سطح اتکای پای بیمار
2-کاهش درد

3- تصحیح  بد شکلی
4- جبران کوتاهی تا حداکثر 3 سانتیمتر

5- خار پاشنه
6- حمایت از قوس طولی داخلی پا

کفی ها از مواد مختلفی مانند پالستیک ، چـوب پنبه 
، چـرم ساخته می شـوند   که به صورت نرم، سخت 

و نیمه سخت وجـود دارند و به دو دسته تقسیم بنـدی   
می شوند .

کاربرد:کفش وسیله ای مناسب و راحت جهت راه 
رفتن است که در طرحها، رنگها، شکلها و مواد مختلف 
ساخته می شود وظیفة آن حفاظت از پا در مقابل سرما، 
گرما، رطوبت، سائیدگی، بریدگی و همچنین حفاظت از 

انگشتان در برخورد با سطح زمین است.
موارد استفاده:

1- انتقال صحیح وزن از پا به سطح زمین
2- جلوگیری و تصحیح بدشکلی های مادرزادی یا 

اکتسابی
3- در کودکانی که صافی کف پا دارند معمواًل بعد از 

16 ماهگی
4- کودکانی که پاهای کوچکتر از حد معمول دارند

5- افرادی با پای دیابتی و یا سوختگی  شدید
6- در موارد قطع پا )آمپوته( جهت جایگزینی اندام

کاربرد: رایج ترین اسپلینت دست هستند که باعث 
ثابت کردن مچ دست در زاویه ای مناسب و عملکرد 

آزادانه شست و انگشتان می شوند.
این وسیله عمدتًا از مواد ترمو پالستیک یا چرم ساخته 

می شود
موارد استفاده:

1- در افتادگی مچ دست بخاطر قطع عصب یا شلی 
بیش از حد

2- جهت جلوگیری از بد شکلی مفاصل مچ دست و 
انگشتان

3-  تصحیح  بد شکلی های مفاصل مچ دست
4–  در سوختگی های شدید دست

5-  جلوگیری از کوتاهی عضالت سالم در کودکان 
فلج مغزی

6- جلوگیری از کشیدگی عضالت فلج در کودکان فلج 
مغزی

)sole( نام کاال : اسپیلنت دست نام کاال : کفش طبی نام کاال : کفی


