
Wprowadzenie w świat ortez DAFO
Żeby dzieci były zdrowsze i szczęśliwsze

Wyłączny dystrybutor w Polsce



Dlaczego moje dziecko potrzebuje ortez?
Potrzeba ta wynika z troski o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka. Pacjenci  
ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami neurologicznymi oraz ortopedycznymi mają ograniczoną 
możliwość udziału w aktywności fizycznej typowej dla dziecka w okresie rozwojowym. Tylko 
prawidłowo prowadzona rehabilitacja oraz dobrze dobrane ortezy wspomogą prawidłowy 
rozwój dziecka.

Co zyska moje dziecko dzięki noszeniu ortez?
Dzięki ortezom staw skokowy i stopa dziecka znajdują się w ułożeniu 
fizjologicznym  zarówno w spoczynku jak i podczas chodu. Wpływa 
to na całą motorykę dziecka. Ustawiając kończynę dolną w osi 
poprawiamy jakość chodu, a także zapobiegamy uszkodzeniom 
i deformacjom powierzchni stawowych. Dzięki takim 
działaniom wpływamy na całościowy wzorzec chodu dziecka.

Jesteśmy szczęśliwi tylko wtedy,  
gdy orteza pasuje idealnie.  

Oferujemy 90 dni gwarancji, 

które obejmują funkcjonalność, 

dopasowanie i jakość wykonania.
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Najczęściej zadawane pytania



Co oznacza DAFO?
Skrót ten rozwijamy z języka angielskiego na Dynamic                                    
Foot Ankle Orthosis, co oznacza dynamiczną ortezę obejmującą 
staw skokowy. Właśnie Firma Cascade DAFO Inc jest jej 
pomysłodawcą.  Fakt ten, 30 letnie doświadczenie w produkcji 
oraz nieustannie prowadzone badania kliniczne czynią z Firmy 
Cascade DAFO światowego lidera w produkcji ortez dla dzieci. 
W celu zachowania wysokiej jakości rozwiązania stosowane w 
ortezach DAFO zostały przez firmę Cascade opatentowane.

Co sprawia, że ortezy DAFO są tak wyjątkowe?
DAFO jest lekką, elastyczną, wyprofilowaną ortezą, która jest idealnie dopasowana do stopy 
dziecka. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologicznie materiałów oraz rozwiązań 
projektowych DAFO nie jest typową ciężką i twardą ortezą. Umożliwia ona pełną propulsję 
stopy oraz zapewnia prawidłowy przepływ bodźców układu prioprioreceptywnego.
Siostrzana firma Cascade Dafo, Cascade Prosthetics & Orthotics (Cascade Protetyka  
i Ortopedia), opiekuje się pacjentami, którzy mają problemy z mobilnością. Zdobyte 
doświadczenie kliniczne służy do ulepszania produktu. Praktyka kliniczna wpływa na naszą 
motywację i decyduje o zasadach, którymi się kierujemy, ponieważ nasze serca biją dla 
poprawy mobilności dzieci.

Cascade - co to za firma?
Firma Cascade Dafo, Inc. swoją siedzibę ma w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jako 
światowy lider w dziedzinie innowacji, projektowania i produkcji dynamicznych ortez dla 
dzieci, firma Cascade Dafo, Inc. wprowadziła pierwszą ortezę DAFO® ponad 25 lat temu. 
Firma koncentruje się na poprawie mobilności młodych pacjentów, a jej pracownicy  
są pasjonatami pomagającymi dzieciom prowadzić zdrowsze i szczęśliwsze życie.

Wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma M&J Corporation Sp. z o. o., która oferuje 
kompleksowy program sprzedaży produktów firmy Cascade oraz obsługę i wsparcie 
techniczne.
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Z naszymi produktami FastFit jest jak z kupowaniem dobrej 
pary butów. Dziecko stoi na "rozmiarze giga", co pozwala 
na określenie długości oraz szerokości produktu.

Bardzo łatwy pomiar

HotDog®

Minimalnie podpierająca wkładka 
do butów

�� Przy bardzo łagodnej koślawości.

��  Dwie warstwy pianki z częściowym 
korytkiem oraz opcjonalną pianką 
wypełniającą podbicie.

�� Przy łagodnej koślawości.

��    Pianka plus plastik z częściowym 
korytkiem oraz opcjonalnie pianką 
wypełniająca podbicie.

PattiBob®

Umiarkowanie podpierająca 
wkładka do butów

��  Przy łagodnej lub umiarkowanej koślawości.

��  Wyściółka pod łukiem stopy oraz wewnętrzne 
pianki.

��  Głębokie korytko ze stabilną, zewnętrzną 
podstawą oraz linią cięcia umieszczoną 
dystalnie od dużego palca.

Chipmunk®

Maksymalnie podpierająca 
wkładka do butów

Wkładki do butów

Wraz z zapewnieniem kontroli ułożenia stopy nasze 
wkładki mogą także zrównoważyć różnicę w długości 
stóp dziecka oraz w razie potrzeby wyrównać różnicę  
w długości kończyn (wrodzoną lub wynikającą  
z zaortezowania tylko jednej kończyny).

Fast Fit                  
Opracowane specjalnie dla pacjentów 
młodszych i z niewielkimi dysfunkcjami 
stawu skokowego. Nasze wkładki FastFit  
oraz ortezy JumpStart nie wymagają 
wykonania odlewu gipsowego i są łatwe  
w dopasowaniu. Dla szybko rosnących stóp 
z niewielkimi problemami są doskonałym 
rozwiązaniem w przystępnej cenie.

4

Nasze ortezy   Fast Fit

Niepotrzebne robienie odlewu!



JumpStart
Ortezy z rodziny JumpStart składają się z dwóch idealnie dopasowanych do siebie 
elementów: półprzeźroczystej wkładki wewnętrznej, która jest elementem ochronnym 
oraz zewnętrznego korpusu korygującego. To rozwiązanie łączy komfort oraz optymalną 
korekcję.

�� Dla małych pacjentów z łagodną  
    do umiarkowanej postacią koślawości.

��  Orteza korytkowa częściowo obejmująca stopę 
oraz mieszcząca śródstopie. Linia przycięcia 
znajduje się poniżej górnej krawędzi buta.

JumpStart Cricket®

Maksymalnie podpierająca 
wkładka do butów

��  Dla małych pacjentów  
z łagodną lub umiarkowaną  
postacią koślawości lub supinacji oraz 
towarzyszącą niestabilności chodu.

�� Otwarty staw skokowy z pełnym ujęciem  
     pięty i stopy. 

JumpStart Leap Frog®

Wolne zgięcie podeszwowe, wolne 
zgięcie grzbietowe, SMO (linia cięcia 
ponad kostką)

�� Dla małych pacjentów  
     z niespójnymi ruchami stawu  
     skokowego, chodzących na palcach  
     lub z przeprostem kolana.

��  Zapewnia łagodny wpływ na kontrolę kolana

JumpStart Bunny®

Wysokie SMO (linia cięcia ponad kostką)  
z paskiem opcjonalnie ograniczającym 
zgięcie grzbietowe i/lub podeszwowe

�� Tylny wspornik blokuje przeprost kolana  
     i ogranicza zgięcie podeszwowe stopy  
     u małych pacjentów.

��  Otwarty przód pozwala  
na swobodne zgięcie  
grzbietowe.

�� Kontroluje ruchy pronacji i supinacji w stawie  
    skokowym oraz umożliwia obciążenie pięty  
    dzieciom z tendencją do chodu na palcach.

JumpStart Kangaroo®

Blokada zgięcia podeszwowego, 
wolne zgięcie grzbietowe, linia 
cięcia AFO
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DAFO odlewowe                                                                
Dafo odlewowe są to ortezy dedykowane 
pacjentom z utrwalonymi dysfunkcjami  
w obrębie stawu skokowego oraz  
z wyraźnymi nieprawidłowościami 
we wzorcu chodu. Dzieciom, których 
nieprawidłowe ustawienie stopy nie 
może być skorygowane manualnie, wada 
jest utrwalona, a problem dotyczy także 
układu nerwowego, dedykowane są ortezy 
odlewowe.

Opcjonalne wkładki
W naszych ortezach poza 
zabezpieczeniem miejsc wrażliwych, które 
jest wykonywane w standardzie, możemy 
wykonać wkładki dodatkowo zwiększające 
komfort dziecka. 
W przypadku dużych dysfunkcji lub masy 
dziecka dostępna jest dodatkowa wkładka 
politylenowa.

��  Dla pacjentów, u których nadmierne 
zgięcie podeszwowe prowadzi  
do średnio nasilonej lub ostrej 
postaci chodzenia na palcach, 
przy znacznym uniesieniu pięty. 
Konstrukcja na zawiasach jest 
idealna dla pacjentów z dobrze  
rozwiniętymi  
umiejętnościami chodzenia.

��  Tylna blokada zgięcia 
podeszwowego służąca do kontroli 
przeprostu kolan lub nadmiernego 
chodzenia na palcach.

DAFO 2
Na zawiasach, blokada zgięcia  
podeszwowego, wolne zgięcie grzbietowe

DAFO 5
Orteza maksymalnie kontrolująca stopę

��  Dla większych pacjentów  
z łagodną do umiarkowanej postacią 
pronacji.

�� SMO (linia cięcia ponad kostką).  
    Korekcja pronacji i supinacji  
    oraz większa kontrola  
    niestabilnego stawu  
    skokowego.

��  Wolny staw skokowy pozwala zarówno  
na zgięcie grzbietowe i zgięcie podeszwowe.

DAFO 4
Wolne zgięcie grzbietowe,  
wolne zgięcie podeszwowe

Silikonowa wkładka OpFlex

TMBiała pianka
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Nasze ortezy DAFO odlewowe



Wykonanie odlewu jest konieczne  

do precyzyjnego odwzorowania kończyny 

dziecka i stworzenia korpusu ortezy. Odlew 

jest wykonywany nie z tradycyjnego gipsu 

ale z gipsu żywicznego. Cały proces jest 

szybki, czysty i przypomina bandażowanie 

stawu. Dodatkowo wydzielające się podczas 

zastygania gipsu ciepło działa relaksująco  

na dziecko. Ortotyk utrzymuje stopę w pozycji 

skorygowanej i takie otrzymamy ustawienie 

w ortezie. 

�� Przy problemach z fazą wybicia z palców,  
     pomaga zapewnić zgięcie grzbietowe  
     podczas fazy przenoszenia.

��  Znakomita środkowa i boczna  
stabilność przez cały cykl  
chodu.

�� Elastyczny, pionowy tył  
    ortezy zapewnia prawidłowe odbicie. 

��  DAFO 3.5 Softy®  stanowi doskonałą ortezę 
spoczynkową.

DAFO 3.5
Opór zgięcia podeszwowego, 
opór zgięcia grzbietowego

�� Doskonała do spoczynkowego 
     pozycjonowania stopy.

��  Bardzo miękki plastyk zwiększa 
długoterminowy komfort. 
Rekomendowana wkładka 
Softy®.

�� Precyzyjne pozycjonowanie.

DAFO 8 Softy
Dla niechodzących

TM

�� Dla małych pacjentów, którzy   
     zaczynają chodzić, podczas  
     chodzenia na palcach lub  
     jednolitych, spójnych  
     przeprostach

��  Solidny pionowy tył ortezy.

��  Znakomita kontrola  
stępu i przodostopia.

DAFO 3
Blokada zgięcia podeszwowego, 
wolne zgięcie grzbietowe

Proces robienia odlewów
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�� Znakomita kontrola  
    środkowo-boczna.

DAFO FA
Dla mniejszych pacjentów, usztywnienie stawu 
skokowego, blokada zgięcia podeszwowego, 
blokada zgięcia grzbietowego

��  Łatwa w regulacji orteza na 
noc, do zwiększenia zakresu 
zgięcia grzbietowego.

��  Miękka wkładka jest 
dostępna w standardzie  
dla komfortu pacjenta. 

DAFO 9 
Rozciągająca orteza na noc z możliwością 
regulacji

��  Wewnętrzna wkładka zapewnia 
zarówno wsparcie oraz 
elastyczność.

��  Standardowa blokada zgięcia 
podeszwowego lub wolna  
linia cięcia w śródstopno-
paliczkowym.

��  Opcjonalnie zawias wspierający 
zgięcie grzbietowe.

DAFO Tami2
Orteza na zawiasach Tamarac,  
pełne zgięcie grzbietowe 

Elastyczne wsparcie
Aktywni pacjenci przenoszą swoje ciało  
do ekstremalnych pozycji (tak jak ekstremalne zgięcie 
grzbietowe - jak u dziewczynki na zdjęciu),  
a jednocześnie potrzebują silnego wsparcia.  
DAFO FlexiSport jest odpowiedzią na te potrzeby
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Nasze ortezy DAFO odlewowe



�� Niezwykle wytrzymała orteza   
    dla większych pacjentów.

�� Sztywna, tylna, zewnętrzna  
    część ortezy zapewnia siłę  
    i stabilność

�� Rzepy wokół  
    wewnętrznej wkładki  
    komfortowo wzmacniają  
    stabilność.

DAFO Turbo
Blokada zgięcia podeszwowego, 
blokada zgięcia grzbietowego

�� Elastyczna tylna pionowa część  
    ortezy stawia opór nadmiernemu  
    zgięciu podeszwowemu, ale  
    wspiera zgięcie podeszwowe przy  
    kontakcie pięty z podłożem  
    i odbiciu. 

DAFO TwoStep
Opór zgięcia podeszwowego, 
wolne zgięcie grzbietowe

Dzieci mogą wybierać
W ten sposób niestandardowa orteza DAFO może stać 
się bardziej zabawna. Mogą to zapewnić różne kolory 
wyściółki, rzepów, wykończeń rzepa na podbiciu, wzoru  
na ortezie. Wszystkie opcje można znaleźć na pomocniczym 
wzorniku kolorów i przedmiotów dekoracyjnych.

�� Dla dzieci starszych, aktywnych.

��  Wycięcia tylnej części ortezy 
zapewniają dynamikę ortezy.

�� Wybór elastyczności tylnego 
     wspornika: półsztywny  
     i elastyczny.

DAFO FlexiSport
Silny opór zgięcia podeszwowego, 
opór zgięcia grzbietowego

��  Specjalny kształt ortezy z przednim 
wspornikiem jest idealnym  
wsparciem dla pacjentów  
przechodzących do chodu  
kucznego.  

�� Pełne objęcie wewnętrznej  
    wkładki umożliwia  
    ustawienie oraz kontrolę  
    przodostopia, śródstopia i pięty. 

DAFO Floor Reaction
Wkładanie nogi od tyłu ortezy, 
blokada zgięcia grzbietowego
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�� Dla pacjentów po udarze  
    naczyniowo-mózgowym lub  
    po traumatycznym uszkodzeniu  
    mózgu.

��  Orteza wykonana z co-poliestru                 
z elastyczna linią cięcia.

�� Wyściółka na staw skokowy   
     w standardzie.

�� Ułatwione zakładanie i zdejmowanie  
    jedną ręką za pomocą specjalnie  
    zaprojektowanego rzepa na podbiciu  
    oraz dopasowanej poduszeczki  
    na podbiciu.

DAFO Hemi
Opór zgięcia grzbietowego, 
wsparcie zgięcia podeszwowego

�� Dla pacjentów z łagodnym,  
    nadmiernym zgięciem podeszwowym,  
    ale z dobrą pozycją stopy.

��  Nie będzie blokować nadmiernego 
zgięcia podeszwowego i nie  
stabilizuje tak mocno stawu  
skokowego.

DAFO 4.5
Opór zgięcia podeszwowego, wsparcie zgięcia 
grzbietowego, brak owinięcia grzbietowego

�� Orteza dla uprawiających sport, zapewniająca  
    komfort stopy.

��  Trzy warstwy: pianka, korek, winyl.

��  Dobra opcja, kiedy wkładka HotDog nie może 
być dobrze dopasowana.

DAFO 7
Orteza minimalnie kontrolująca stopę              
(na zamówienie HotDog)

�� Wysoki tył ortezy, usztywniona  
    pozycja stawu skokowego,  
    mocny sztywny plastyk.

�� Używana, gdy stabilność  
    stawu skokowego jest głównym  
    problemem oraz kontrola  
    środkowo-boczna nie  
    ma dużego znaczenia.

DAFO R
Regularne AFO, blokada zgięcia 
podeszwowego

��  Dobrze wyprofilowane wsparcie 
dla pacjentów z Młodzieńczym 
Reumatoidalnym Zapaleniem  
Stawów z doskonałym odciążeniem.

JRA
Wkładki do butów przy Młodzieńcczym 
Reumatoidalnym Zapaleniu  
Stawów (JRA)
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Pielęgnacja ortez DAFO 

Ortezy wykonane są z różnych tworzyw sztucznych, dobranych w zależności od dynamiki danego 
modelu i rodzaju stabilizacji. Mimo ich niewielkiej masy i relatywnie małej grubości użytego 
tworzywa są one wytrzymałe i przy zachowaniu zasad użytkowania nie ulegają uszkodzeniom. Ortezy 
nosimy na skarpetkę (niezbyt grubą, optymalnie z materiałów termoaktywnych z jonami srebra  
np. Belsana Sport), a na ortezy koniecznie należy założyć obuwie (bez korekcyjnego wyprofilowania,  
z elastyczną podeszwą). W przypadku nie stosowania obuwia na ortezy, gwarancja przepada.

Orteza powinna być regularnie sprawdzana pod względem zużycia, rys i nierówności na brzegach.  
Po okresie 6 lub 12 miesięcy użytkowania zalecamy ponowne udanie się do warszattu ortopedycznego, 
wskazanego przez M&J Corporation w celu oceny ortezy pod kątem funkcjonalności i zużycia.

Ortezę należy czyścić gąbką lub miękką szczotką, w wodzie ze średnią ilością mydła. Osuszyć ręcznikiem, 
a następnie pozostawić na kilka godzin do wyschnięcia. Nie używać suszarek ani żadnych urządzeń 
termicznych. 

Przechowywanie ortezy w bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach nie jest wskazane.  
W zbyt niskich temperaturach materiały są narażone na uszkodzenie, co zwiększa ryzyko pęknięcia 
ortezy. 

Jeżeli orteza jest wyposażona w rzepy, służy to w konkretnym celu. Dlatego dla optymalnych wyników, 
należy obserwować każdy rzep pod kątem dobrej przyczepności.  

 
Właściwe obuwie 

Ortezy powinny być używane tylko i wyłącznie we właściwym obuwiu i skarpetach.  
Generalnie wskazane jest obuwie z elastyczną podeszwą, bez profilu korekcyjnego i z szerokimi noskami, 
które nie ograniczają ruchomości przodostopia. Długość buta powinna odpowiadać długości ortezy, 
obuwie dłuższe może powodować potknięcia dziecka. W celu stworzenia dodatkowej przestrzeni 
polecamy usunięcie z obuwia wszelkich wkładek.

Nasza firma posiada w swojej ofercie obuwie dedykowane do ortez, wykonywane na indywidualne 
zamówienie dla każdego pacjenta. Posiadamy także szeroką ofertę skarpet, które mogą być używane 
wraz z ortezami.

AS PLAY Cabo Navy/Red

AS PLAY Cabo Navy/Grey
AS PLAY Grey/Green
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. . . wszystko dla naszych Pacjentów.

55/30% PCW

Intro to DAFO Braces   RS00043 (Rev:05 Oct 2013)  
© Copyright 2013 Cascade Dafo, Inc. All rights reserved.

M&J Corporation Sp. z o.o.
ul. Wiejska 4
42-677 Szałsza k/Gliwic

Telefony
32/270-08-33 lub 32/270-06-86

Fax
032/270-08-33 wew. 23

E-mail:
dafo@mj-corporation.pl

Strona www
www.mj-corporation.pl

Państwa satysfakcja jest dla nas zobowiązaniem

Oferujemy 90 dni gwarancji, które obejmują fukncjonalność, dopasowanie i jakość wykonania. 

Wyłączny dystrybutor w Polsce


