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Ortotický diagnostický formulář pro pacienty s cerebrální parézou 04/2023

AFO podle Amsterdamské klasifikace chůze

kg

mmmm

mmmm

Tělesná hmotnost

cm

Tělesná výška

Noha

pravá noha
levá noha

Jestliže se následující body u pravé a levé 
nohy liší, použijte dva formuláře.

Firma:

Zákaznické číslo:

Ortopedický technik:

Datum:

Jméno pacienta

Upozorňujeme na to, že osobní údaje pacienta budou uloženy a použity ke zpracování objednávky a také ke statickému vyhodnocování. Nezapomeňte, že výpočet zatížení ortézy vychází 
ze zde uvedených údajů. V průběhu používání ortézy se tyto údaje mohou měnit. Již při vyplňování tohoto formuláře zvažte předvídatelné změny (např. kolísání hmotnosti, růst nebo 
změny stavu svalů).

Z důvodů ochrany osobních údajů 
prosím uvádějte pouze první dvě 
písmena jména a příjmení.

ÚDAJE O PACIENTOVI

Rok narození

Rozměry boty

Pohlaví

Žena
Muž

° °
PlantárníDorzální

Rozsah pohybu v horním hlezenním kloubu
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Velikost boty (EU)

Výškový rozdíl pata-špička (drop) (x = A - B)

Vyrovnání výšky (C)

Výška podpatku (A)

Tloušťka podešve (B)
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Typy chůze podle Amsterdamské klasifikace chůze

Poznámky z rozhovoru s pacientem (např. předběžná péče)
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Aktivita

1. Interiérový typ uživatele 2. Limitovaný exteriérový typ uživatele

4.  Nelimitovaný exteriérový typ uživatele se 
zvlášť vysokými požadavky

3. Nelimitovaný exteriérový typ uživatele

AFO podle Amsterdamské klasifikace chůze

Ortotický diagnostický formulář pro pacienty s cerebrální parézou 04/2023

Typy Chůze Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 Typ 5

Koleno normální hyperextenze hyperextenze flexe flexe

Kontakt Chodidla plný plný částečný částečný plný

Stupeň aktivity 1 dle klasifikace FIOR & GENTZ odpovídá stupni IV klasifikace 
GMFCS a stupni 2 klasifikace FMS. Oba klasifikační stupně budou podrobněji 
popsány níže.

GMFCS stupeň IV: Pacient je schopen chůze pouze s pomůckou. Tento pacient 
používá chodítko bez pomoci další osoby. Pro zdolání schodů se pacient musí 
přidržovat zábradlí a potřebuje asistenci druhé osoby. Dlouhé vzdálenosti 
zvládne pouze s pomůckou.

FMS stupeň 2: Pacient potřebuje kromě ortézy chodítko, aby byl schopen chůze 
bez pomoci další osoby.

Stupeň aktivity 3 dle klasifikace FIOR & GENTZ odpovídá stupni II klasifikace 
GMFCS a stupni 5 klasifikace FMS. Oba klasifikační stupně budou podrobněji 
popsány níže.

GMFCS stupeň II: Pacient je často schopen chůze bez pomůcky. Při zdolávání 
schodů se musí jednou rukou přidržovat zábradlí.Běh, skoky, dlouhé vzdálenosti, 
nerovný terén a prostory s velkým množstvím lidí dělají pacientům problémy.

FMS stupeň 5: Pacient kromě ortézy nepotřebuje k chůzi další pomůcky ani 
asistenci další osoby. Při zdolávání schodů se musí jednou rukou přidržovat 
zábradlí.

Stupeň aktivity 2 dle klasifikace FIOR & GENTZ odpovídá stupni III klasifikace 
GMFCS a stupni 3 klasifikace FMS. Oba klasifikační stupně budou podrobněji 
popsány níže.

GMFCS stupeň III: Pacient je schopen chůze pouze s pomůckou. Tento pacient 
může jít s použitím holí bez pomoci další osoby. Pro zdolání schodů se pacient 
musí přidržovat zábradlí a potřebuje asistenci druhé osoby. Dlouhé vzdálenosti 
zvládne pouze s pomůckou.

FMS stupeň 3: Pacient potřebuje kromě ortézy hole, aby byl schopen chůze 
bez pomoci další osoby.

Stupeň aktivity 4 dle klasifikace FIOR & GENTZ odpovídá stupni I klasifikace 
GMFCS a stupni 6 klasifikace FMS. Oba klasifikační stupně budou podrobněji 
popsány níže.

GMFCS stupeň I: Pacient je schopen chůze bez pomůcky. Běh, skoky i zdolání 
schodiště bez přidržování se zábradlí mu nedělají problémy.

FMS stupeň 6: Pacient kromě ortézy nepotřebuje k chůzi další pomůcky ani 
asistenci další osoby. Je schopen chůze v jakémkoli terénu i prostorech s velkým 
množstvím lidí.

ÚDAJE O ORTÉZE
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