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KĽÚČOVÉ FUNKCIE
ADM ORTOTICKÉHO SYSTÉMU

ADM (Abduction Dorsiflexion Mechanism) - 
sa skladá z dvoch pružných spojov, ktoré sú ana-
tomicky vycentrované s dvoma hlavnými kĺbmi cho-
didla – subtalárnym a tibiotalárnym kĺbom. Uží-
vateľ môže pohybovať chodidlom prirodzene, avšak 
v relaxačnej polohe (napr. počas spánku) pružiny 
ortotických kĺbov pôsobia v opačnom smere ako je 
patologické supinačné equinovarózne postavenie 
chodidla. ADM ortotický systém je oproti bežným 
rigidným systémom, viac komfortný a akcepto-
vateľný a má rovnakú až lepšiu funkčnosť.

ADM ortotický systém je možné používať jednos-
tranne alebo obojstranne 
aj s pripevneným stre-
dovej abdukčnej lišty, vo 
forme nočnej (alebo relax-
ačnej) ortézy. Denná ver-
zia umožňuje použitie pri 
bežnej chôdzi v interiéry 
alebo exteriéry. 
ADM ortotický systém je 
dostupný pre deti od veľko-
sti chodidla 8,5 cm do 20 
cm.

Nočný ADM or-
totický systém je 
vhodný na poloho-
vanie a strečing šli-
ach a väzov na ko-
rekciu supinačného 
equinovarózneho 
postavenia v súlade 
s Ponseti metódou.  

Jediný ortotický mechanizmus AFO (Ankle Foot 
Orthosis), ktorý kontroluje a podporuje pohyb a 
funkčnosť v subtalárnom a tibiotalárnom kĺbovom 
spojení, a to v jednom zariadení naraz.
Denná ADM ortéza koriguje typické supinačné equi-
novarózne postavenie tým, že dynamicky pomáha 
pri everzii a dorsiflexii chodidla. Na rozdiel od 
bežne využívaných ortéz, deti môžu nosiť mecha-
nizmus ADM spolu s bežnou obuvou (alebo ortope-
dickou obuvou) a využívať trojdimenzionálnu pod-
poru systému 
ADM. Bežne 
p o u ž í v a n é 
ortézy vedia 
kontrolovať 
pohyb iba v 
jednej rovine 
a tým môžu brániť vo fyziologickej chôdzi. ADM sys-
tém dovoľuje rozsah pohybu v tibio-talárnom kĺbe 
od 45 st. plantárnej flexie do 30 st. dorsiflexie kom-
binovane s rozsahom pohybu v subtalárnom kĺbe 
od 5 st. - varus do 20 st. - valgus.

Centrum pôsobenia (COP = Centrum of Pressure) – 
ilustruje ako ADM ortotický systém modifikuje COP 
typickej supinačnej equinovaróznej chôdze.

Iniciačná švihová fáza –
Chôdza pacienta vykazuje typické supinačné 
postavenie bez použitia ADM ortotického vy-
bavenia.

Stredná švihová fáza – 
ADM systém koriguje varózne postavenie 
päty a nášľap na pätu je v miernom val-
góznom postavení.

Konečná švihová fáza –
ADM umožňuje viac aktívny pohyb, nášľap 
na pätu s menšou internou rotáciou a 
väčšou dorsiflexiou.

Deti môžu používať ADM v bežnom dennom režime, 
môžu behať a hrať sa vo vnútri alebo vonku. ADM 
ortézy sú komfortné a robustné a predstavujú prak-
tickú dennú ortézu pre mnoho detí so supinačným 
equinovaróznym typom chôdze.

Abdukcia a everzia chodidla v subtalárnom kĺbe
Dorsiflexia chodidla v tibiotalárnom kĺbe
Strečing šliach a väzov
Dobrá akceptácia pacientom
Podpora a funkčnosť chodidla je zachovaná
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