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1ο στάδιο: 

Μετά την αφαίρεση του τελευταίου γύψου 

 

Μετά την αφαίρεση του τελευταίου γύψου, το μωρό σας θα φορά τα παπούτσια με την μπάρα για 23 

ώρες ημερισίως.  Σας προτείνουμε τέσσερις ασκήσεις για το πόδι του μωρού σας που μπορείτε να 

κάνετε την μια ώρα που το πόδι είναι εκτός του κηδεμόνα. 

 

1. Κάντε μασάζ στο πόδι 

Όταν αφαιρεθεί ο γύψος ,το πόδι του μωρού σας μπορεί να είναι ευαίσθητο όταν το αγγίζετε. Κατά την 

διάρκεια της μιας ώρας που τα πόδια είναι εκτός του κηδεμόνα, μπορείτε να κάνετε ήπιο μασάζ στο 

πόδι με μια λοσιόν ή κρέμα.  Για να βοηθήσετε στην απευαισθητοποίηση του ποδιού μπορείτε να το 

τρίβετε ελαφρά είτε με ένα βαμβακερό ύφασμα είτε με απλό βαμβάκι.  

 

2. Ερεθίστε τους μύες 

Στην ραιβοϊπποποδία,  οι μύες που τραβούν το πόδι προς τα μέσα και κάτω είναι πιο δυνατοί από 

αυτούς που τραβούν προς τα έξω και πάνω. Για να βοηθήσετε στην επίτευξη ισορροπίας των μυών 

αυτών,  ερεθίστε με το δάκτυλό σας το έξω χείλος του ποδιού και δείτε το πόδι να κινείται προς τα 

πάνω και έξω.  
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3.   Διατάσεις απαγωγής και ραχιαίας κάμψης (προς τα έξω και πάνω) 

 

Αν και οι διατάσεις δεν αποτελούν μέρος του πρωτοκόλλου Ponseti, παρ’όλα αυτά κερδίζουν ευρεία 

αποδοχή ως μέρος της θεραπείας,  ακόμα και από τον ίδιο τον Δρ.  Ponseti.  Οι διατάσεις βοηθούν το 

πόδι του μωρού σας να παραμείνει εύκαμπτο διατηρώντας την διόρθωση που επιτεύχθηκε με τους 

γύψους και την τενοτομή.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Εάν το πόδι του μωρού σας τραβιέται συνεχώς έξω από το παπούτσι,  ή το πόδι εμφανίσει κάποια 

πληγή, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε άμεσα με τον γιατρό σας και να κλείσετε ραντεβού για εξέταση. 

Εάν το πόδι του μωρού σας δεν έχει κάποια πληγή ή η πληγή δεν χειροτερεύει με τα παπούτσια, τότε 

παρακαλούμε προσπαθήστε να τοποθετήσετε και πάλι τα παπούτσια με την μπάρα μέχρι το επόμενο 

ραντεβού.  

Εάν δεν είναι δυνατόν να επανατοποθήσετε τα παπούτσια με την μπάρα, τότε κάντε συχνά διατάσεις 

στο πόδι μέχρι το ραντεβού με τον γιατρό σας.  Κρατήστε την διάταση για 5 έως 10 δευτερόλεπτα και 

επαναλάβετε πέντε φορές. Κάντε τις διατάσεις κάθε φορά που αλλάζετε την πάνα του μωρού ή 

τουλάχιστο πέντε φορές την ημέρα.  Οι διατάσεις δεν αντικαθιστούν το όφελος από τα παπούτσια με 

την μπάρα. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας αν το παιδί σας αντιμετωπίζει 

συνεχώς δυσκολίες με τον κηδεμόνα. 

 

 

 

 

 

Κάντε διατάσεις του ποδιού προς τα έξω (απαγωγή) 

και πάνω (ραχιαία κάμψη) την ώρα που το παιδί 

δεν φορά τα παπούτσια με την μπάρα. Σκεφτείτε 

την εμφάνιση του τελευταίου γύψου και 

προσπαθήστε να διατείνετε το πόδι στην ίδια θέση. 

Κρατήστε την διάταση για 5 ως 10 δευτερόλεπτα 

και επαναλάβετε πέντε φορές.  

 

 



 

4. Διατάσεις σε πελματιαία κάμψη (προς τα κάτω) 
 

Οι μύες στην πρόσθια επιφάνεια της ποδοκνημικής μπορεί να γίνουν σφικτοί κατά την διάρκεια της 

διόρθωσης με τους γύψους. Είναι πολύ σημαντικό να διατείνετε τους μύες αυτούς. 

Για να επιτύχετε την διάταση της ποδοκνημικής ,  τοποθετήστε τον αντίχειρα του ενός χεριού σας στο 

κατώτερο σημείο της κνήμης (ακριβώς πάνω από την ποδοκνημική) και τον άλλο αντίχειρα στην μέση 

του ποδιού. Τραβήξτε το πόδι προς τα κάτω ώστε τα δάκτυλα να δείχνουν προς τα κάτω. Διατηρήστε 

την διάταση 5 έως 10 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε πέντε φορές.  

 

 

 
 

 

Σημειώσεις : 
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2ο στάδιο: 

Εφαρμογή του κηδεμόνα κατά τον νυκτερινό και μεσημεριανό ύπνο 

 

Με την συμπλήρωση των τριών μηνών συνεχούς εφαρμογής του κηδεμόνα,  ξεκινά το πρωτόκολλο 

εφαρμογής κατά την διάρκεια του νυκτερινού ύπνου καθώς και κατά τα ημερήσια διαστήματα ύπνου. 

Στην φάση αυτή πρέπει κάνετε ασκήσεις διατάσεως και ενίσχυσης των μυών του ποδιού. 

Αν παρατηρήσετε ότι το πόδι του μωρού σας γίνεται δύσκαμπτο ή αρχίζει να αποκτά την αρχική 

παραμόρφωση της ραιβοϊπποποδίας, κάντε τις διατάσεις τρεις φορές την ημέρα και κανονίστε 

ραντεβού με τον γιατρό σας το συντομότερο δυνατόν. 

 

1. Διάταση του Αχιλλείου τένοντα 

 

Με το γόνατο του παιδιού τεντωμένο,  συγκρατήστε με το ένα χέρι την φτέρνα του.  Τραβήξτε την 

πτέρνα προς τα κάτω ενώ το άλλο χέρι σπρώχνει το μέσο πόδι προς τα πάνω (προσοχή μην σπρώχνετε 

τα δάκτυλα προς τα πάνω). Συγκρατήστε την διάταση για 10 έως 20 δευτερόλεπτα και επαναλάβετε 

πέντε φορές. 

 

 

          
 

 

 



 

2. Ενθαρρύνετε το παιχνίδι σε θέση βαθέος καθίσματος 

 

Εφόσον το παιδί σας περπατά, ενθαρρύντε το να παίζει σε θέση βαθέος καθίσματος. Στην θέση αυτή η 

πτέρνα και ολόκληρο το πέλμα των δυο ποδιών είναι σε επαφή με το έδαφος και  τα γόνατα και τα 

ισχία σε κάμψη. Η θέση αυτή διατείνει τους μύες της γαστροκνημίας και διατηρεί την ποδοκνημική και 

το πόδι έυκαμπτα. Καθώς το παιδί μεγαλώνει ενθαρρύντε το να πηδά όπως ο βάτραχος , να περπατά 

σαν αρκούδα και να  να περπατά με μικρά βήματα όπως μια πάπια. 

 

                       
 

3. Μυϊκή ενδυνάμωση 

Καθώς το παιδί μεγαλώνει, είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει η ενδυνάμωση των μυών που τραβάνε 

το πόδι προς τα πάνω και έξω.  Για να βοηθήσετε το παιδί να ενεργοποιήσει τους μύες αυτούς,  

τοποθετήστε ένα δάκτυλό σας προς το έξω χείλος του ποδιού και ζητήστε του να το αγγίξει με τα 

δάκτυλα των ποδιών του. 

 

Σημειώσεις:  
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 Εναλλακτικές ασκήσεις  

 

Ένας άλλος τρόπος  ενδυνάμωσης των μυών του ποδιού είναι το παιχνίδι με την άμμο.  Ενώ η πτέρνα 

του ποδιού είναι σε επαφή με την άμμο, το παιδί σπρώχνει την άμμο προς τα έξω. Με την κίνηση αυτή 

το παιδί χτίζει βουναλάκια από άμμο και στη συνέχεια πατάει πάνω τους .  

 

Επίσης  είναι διασκεδαστικό να ζωγραφίζει κανείς στην άμμο με το πόδι.  Το παιδί μπορεί να 

ζωγραφίσει ένα ουράνιο τόξο με την πτέρνα καθηλωμένη στην άμμο και το πόδι να κάνει μια κίνηση 

όπως ο υαλοκαθαριστήρας. 

 

Καθώς το παιδί μεγαλώνει, μπορεί να κάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης περπατώντας στις πτέρνες των 

ποδιών και στην έσω επιφάνεια των ποδιών.  Όταν το παιδί έχει μάθει την άλφαβήτα,  ζητήστε του να 

ζωγραφίζει γράμματα στον αέρα! 

 

 Σημειώσεις:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


