MANIPULASIE EN GIPSVERBANDE
• Die gipsplasing sal nie u baba
seermaak nie.
• Die gipsverband strek van dir voete
tot en met die heupvou met die knie
in ‘n verbuigte posisie.
• Bring die baba honger na die kliniek
en laat die baba daar eet as
vertroosting.
• Nat gipsverbande is swaar. Rol 'n
klein handdoek op en plaas dit onder
die baba se knie om steun te bied,
totdat die gipsverband droog is.
• Die gips bly vir 'n week aan en word
die oggend van die volgende
afspraak by die kliniek of tuis
verwyder.
• Gipsverbande word weekliks
aangebring totdat die voete in die
korrekte posisie is.

TENOTOMIE

•
•
•
•

Baie kinders met klompvoet het 'n kort, stywe hakkoord.
Sonder 'n tenotomie sal u kind op die tone loop.
Die tenotomie is 'n klein prosedure om die haksening af te sny.
Dit word gewoonlik onder lokale verdowing gedoen en duur ongeveer 10
minute.
• Die laaste gips word na die tenotomie aangesit en moet vir 3 weke aan bly.
• Sekere dokters gebruik algehele verdowing vir ouer pasiënte.
• U kan die baba 'n ligte pynstiller na die tenotomie gee, indien nodig.

GIPSVERBANDSORG TUIS
• Hou die gips skoon en droog.
• Moenie u baba bad nie.
• Gebruik 'n seperige waslap om die
baba te was, sonder om die gips te
laat nat word.

• Gaan die gips na vir breekplekke of
krake.
• Moet niks in die gipsverband plaas
nie.

• U moet altyd die tone kan sien
uitsteek.
• Die tone moet warm voel en die
normale velkleur vertoon.
• Druk die tone elke paar uur om die
sirkulasie te toets.

• In koel weer kan u kouse bo-oor die
gips aantrek.
• Plaas 'n opgerolde handdoek onder
die knieë om die hakke te steun
wanneer u baba slaap.

PROBLEME MET GIPSVERBANDE
Bel u dokter of besoek die kliniek indien
u enigeen van die volgende oplet:
• Hoë koors
• Swelling aan die bokant of onderkant
van die gips
• Geswelde tone
• Die gips is te styf om die boonste
deel van die been
• Daar kom 'n slegte reuk vanuit die
gipsverband

• Die tone is koel of koud
• Die velkleur van die tone lyk nie
normaal nie
• Die voet het in die gips teruggeglip
• U kan nie die tone sien nie
• Die gips is gekraak of sag
• Die gips val af

VERWYDERING VAN DIE GIPSVERBAND
• Sekere klinieke sal die gips verwyder,
terwyl ander u sal versoek om dit self
te doen.
• Moenie die gips al die vorige aand
verwyder nie.
• Maak die gips nat, draai dit in 'n klam
handdoek toe, en bedek dit met 'n
plastieksak om die gips te laat sag
word.
• U behoort 'n bolletjie verband naby
die knie te kry wat u met die afrol sal
kan help.
• Voeg asyn by die water om die gips
gouer te laat sag word.
• Indien die gips by die kliniek
verwyder moet word, sal u 'n houer
warm water kry om die gipsverband
mee nat te maak.

AS U KIND SE VERSORGER SPEEL U 'N BAIE BELANGRIKE
ROL IN DIE SUKSES VAN DIE BEHANDELING.
KONTAK ASB U KLINIEK OF OUERADVISEUR INDIEN
U ENIGE VRAE HET OF OOR ENIGIETS BEKOMMERD IS.
Normaal

Klompvoet kan
behandel word!
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'n Stapsgewyse
gids vir die
behandeling van
klompvoete vir
nuwe pasiënte

gipsverband
Datum

DIE AANBEVOLE BEHANDELING VIR
KLOMPVOET IS DIE PONSETI-METODE

KLINIEKINLIGTING

Datum

• Daar is geen bekende oorsaak vir klompvoet nie – dit is niemand se skuld
dat u baba ‘n klompvoet het nie.
• Klompvoet is teenwoordig by geboorte.
• Die voet is styf en kan nie na 'n normale posisie gebring word nie.
• Die voet wys afwaarts en is na binne gedraai by die enkel sodat die boonste
gedeelte van die voet byna is waar die onderste gedeelte behoort te wees.
• Die mediese naam vir klompvoet is talipes equinovarus.
• Klompvoet is baie algemeen – dit kom by omtrent 2 uit elke 1 000
geboortes voor.
• Klompvoet kan in sekere families voorkom, maar in ander is daar geen
geskiedenis van klompvoete nie.
• Klompvoete kan een of albei voete aantas.
Meer babaseuns as babadogters het klompvoete (voorkoms is ongeveer
2:1).
• U baba sal vir ander toestande ondersoek word, maar meestal kom
klompvoete alleen voor.

gipsverband

DIE PONSETI-METODE

stut
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Die behandeling is 95% suksesvol. Indien u die behandeling korrek toepas,
sal u kind naby aan normale en funksionele voete hê:
1. Versigtige manipulasie van die voet en die enkel
2. Volbeengipsverbande word weekliks vir 4-6 weke opgesit
3. 80% kinders ondergaan 'n klein prosedure wat die uitsny van die
hakskeensening behels (tenotomie)
4. Na die tenotomie word die finale gipsverband aangebring
5. Die klompvoetstut word gepas onmiddellik nadat die finale gipsverband
verwyder is
6. Gedurende die eerste 3 maande word die stut 23 uur 'n dag gedra.
7. Na 3 maande word die dra van die stut tot nagslaaptyd en dagslapies
verminder (12-14 uur per dag).
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