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live your life.
Questões Frequentes (FAQ)
> Porque tenho uma ortótese?
As nossas ortóteses são tipicamente fornecidas para um melhoramento
na postura, equilíbrio e/ou função. O seu fisioterapeuta/terapeuta
ocupacional poderá dar-lhe mais informações caso necessite.

> Continuo a ter de realizar os exercícios?
Sim. A sua ortótese é para ser utilizada em conjunto com o seu
programa de terapia indicado pelo seu terapeuta.

> Durante quanto tempo é que tenho que utilizar a
minha ortótese?
Deve usar a ortótese durante períodos de tempo graduais até conseguir
utilizá-la durante todo o dia (siga as orientações nas instruções de
utilização).
O período de tempo que deve utilizar a ortótese é determinado pelo
diagnóstico e pelos seus objetivos. Será reavaliado pelo seu terapeuta
periodicamente, mas normalmente as ortóteses são utilizadas durante
vários anos.

> O que devo fazer se a minha ortótese estiver a ficar muito
apertada?
Contacte o seu terapeuta porque possivelmente será necessário alterar
a sua ortótese ou fazer uma nova se esta estiver muito pequena.

> E se a minha ortótese começar a esgaçar e a formar buracos?
Esta situação geralmente pode ser evitada se se seguirem as instruções
de lavagem e de aplicação fornecidas com a ortótese. Esgaçamentos

podem ser reparados no caso de não afetarem a função da ortótese.
Os buracos devem ser reparados.

> E se zonas da minha ortótese se desgastarem?
A ortótese é destinada a melhorar a sua função. Como resultado disso,
certas zonas podem desgastar-se mais rapidamente do que outras.
Por exemplo, se utilizar uma luva para melhorar a função da mão,
possivelmente vai começar a utilizar mais a mão, o que pode
desgastar mais a zona da palma da mão e/ou do polegar. Se realizar
transferências ou se utilizar uma cadeira de rodas, recomendamos
que utiliza luvas por cima da sua ortótese.
Se utilizar uma meia para melhorar o seu padrão de marcha, o uso
de meias comuns por cima da ortótese pode reduzir o desgaste.

> Quanto tempo irá durar a minha ortótese?
Em crianças, geralmente o crescimento indica quando a ortótese
necessita de alterações ou de ser substituída.
Em adultos, o mais provável é que seja o desgaste através da utilização
que provoque a necessidade de reparação ou de substituição. Se o seu
peso se alterar pode haver um impacto no ajuste da sua ortótese e
poderá ser necessário fazer uma alteração ou substituição.

> A minha ortótese está a ficar mais folgada, porquê?
Tal tem tendência a acontecer mais nas meias do que noutro tipo de
ortótese. Será provavelmente devido às alterações positivas que
ocorrem no seu tónus muscular. A sua ortótese pode ser alterada para
melhorar o ajuste.

O que fazer e o que não fazer Instruções de lavagem
Fazer
> Utilizar a ortótese como recomendado no folheto de instruções
fornecido com a mesma.
> Ter cuidado ao colocar a ortótese – puxar com força e unhas
compridas podem causar danos.
> Utilizar durante períodos de tempo graduais de acordo com as
instruções individuais.
> Lavar a ortótese pelo menos a cada 2-3 dias para manter a
integridade do tecido.
> Seguir rigorosamente as instruções de lavagem.
> Contacte o seu terapeuta se estiver preocupado com o
ajuste da sua ortótese.

Não Fazer
> Não secar a ortótese na secadora, tal danificará e ENCOLHERÁ
o material.
> Não torcer a ortótese, tal danificará o material.
> Não usar a ortótese à noite (a menos que sejam calções de
posicionamento noturno, meia para fascite plantar ou um fato
de escoliose para uma curva estrutural).
> Não passar a ferro a ortótese.
> Não branquear a ortótese com lixívia.

Siga cautelosamente as instruções. Desta forma prolonga a vida
útil da ortótese e evita desgaste e danos.
> A ortótese deve ser lavada pelo menos a cada 2-3 dias.
> A ortótese pode ser lavada à mão em água fria ou na máquina
de lavar roupa a 30 º C.
> Utilizar centrifugação curta ou uma toalha para remover o
excesso de humidade.
> Deixar a ortótese acabar de secar durante a noite dentro de casa.
> NÃO secar a ortótese diretamente ao sol ou num radiador.
> NÃO torcer a ortótese. Tal poderá deformar e danificar a ortótese.
> NÃO passar a ferro a ortótese.
> NÃO branquear a ortótese com lixívia.
> NÃO limpar a seco.
> NÃO secar a ortótese na secadora.
Os cuidados regulares e adequados da ortótese ajudam a prevenir
odores e a manter o material flexível.
Se a sua ortótese for tratada com prata, é necessário reaplicar os iões
de prata após 100 lavagens, uma vez que a partir das 50 lavagens
estes começam a dispersar-se.
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