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AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID
MD Orthopaedics geeft geen verklaringen of garanties met betrekking tot deze handleiding en beperkt, voor zover wettelijk toegestaan, 
uitdrukkelijk haar aansprakelijkheid voor de schending van een geïmpliceerde garantie tot het vervangen van deze handleiding door een 
andere handleiding. Bovendien behoudt MD Orthopaedics zich het recht voor deze publicatie te allen tijde te herzien zonder dat ze 
verplicht is om wie dan ook van de herziening in kennis te stellen.
Als ontwerper en fabrikant van producten verstrekt MD  Orthopaedics geen medische behandeling, medisch advies of medische 
informatie. Informatie over de risico’s en voordelen van een medische behandeling, inclusief een behandeling waarbij wordt 
gebruikgemaakt van producten van MD Orthopaedics en beschikbare producten van een ander merk, wordt uitsluitend verstrekt door 
artsen of andere zorgverleners. Als u vragen hebt over de behandeling van uw kind, is het belangrijk dat u deze vragen met de 
desbetreffende zorgverlener bespreekt.
MD Orthopaedics garandeert niet (en kan niet garanderen) dat het gebruik van haar producten bepaalde resultaten oplevert. 
De in deze documentatie verstrekte informatie bevat algemene beschrijvingen en/of technische kenmerken van de prestaties van de 
hierin vermelde producten. Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid 
van deze producten voor specifieke toepassingen van gebruikers en mag niet voor dit doel worden gebruikt. Het is de taak van een 
dergelijke gebruiker om de passende en volledige risicoanalyse, evaluatie en tests van de producten uit te voeren met betrekking tot de 
relevante specifieke toepassing of het relevante specifieke gebruik van deze producten. MD  Orthopaedics noch een van aan haar 
verbonden ondernemingen of dochterondernemingen is verantwoordelijk of aansprakelijk voor misbruik van de hierin opgenomen 
informatie. Als u suggesties voor verbeteringen of wijzigingen hebt of als u fouten in deze publicatie hebt gevonden, vragen wij u om ons 
hiervan op de hoogte te stellen.
Bij het gebruiken van dit product moeten alle relevante landelijke, regionale en lokale veiligheidsvoorschriften in acht worden genomen. 
Om veiligheidsredenen en om de conformiteit met de gedocumenteerde gegevens van het systeem te verzekeren, mogen onderdelen 
uitsluitend door de fabrikant worden gerepareerd.
Voor hulpmiddelen die worden gebruikt voor toepassingen met technische veiligheidseisen, moeten de relevante instructies worden 
opgevolgd. Niet-naleving van deze informatie kan leiden tot letsel of beschadiging van de apparatuur.
MD Orthopaedics heeft alles in het werk gesteld om te voorkomen dat bij de etikettering, de gebruiksaanwijzing, het beschikbaar maken, 
de ingebruikname en het adverteren van hulpmiddelen gebruikgemaakt wordt van tekst, namen, handelsmerken, afbeeldingen en 
symbolen of andere tekens die de gebruiker of de patiënt kunnen misleiden met betrekking tot het beoogde doel, de veiligheid en de 
prestaties van het hulpmiddel. 
Copyright © 2021 MD Orthopaedics, Inc.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag in welke vorm of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, verspreid 
of overgedragen, inclusief door middel van fotokopiëren, opnemen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor verzoeken om toestemming kunt u zich richten tot de uitgever op het 
onderstaande adres.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654, VS
+1-877-766-7384
www.mdorthopaedics.com

HANDELSMERKEN
Mitchell Ponseti® en Ponseti® zijn gedeponeerde handelsmerken van MD Orthopaedics.
MD  Orthopaedics heeft alles in het werk gesteld om handelsmerkinformatie over de in deze handleiding vermelde bedrijfsnamen, 
producten en diensten te verstrekken. Onderstaande handelsmerken zijn afkomstig van verschillende bronnen. Alle handelsmerken zijn 
het eigendom van de respectieve rechthebbenden.
Algemene kennisgeving: Een aantal in deze handleiding gebruikte productnamen worden uitsluitend gebruikt ter identificatie en het 
kan zijn dat ze handelsmerken van hun respectieve bedrijven zijn.

1 VOORWOORD

1.1 Beoogd doel
De Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese (EVO) met Ponseti®-abductiebrace is een enkel-voetorthese (brace) die is bestemd voor 
gebruik bij de Ponseti-behandelmethode voor de correctie van congenitale talipes equinovarus (CTEV) bij zuigelingen en kinderen van 
ten hoogste acht jaar. De brace dient om terugval (equinus- en varusafwijking van de hiel) te voorkomen. 
De EVO moet worden voorgeschreven door een arts die in de Ponseti-methode voor klompvoetbehandeling is opgeleid. De EVO wordt 
meestal 23  uur per dag gedurende drie maanden na de periode van ingipsen gedragen en daarna maximaal vier jaar ‘s nachts en 
tijdens duttijd.

http://www.mdorthopaedics.com
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Een klinische gipsverbandmeester, eveneens opgeleid in de Ponseti-methode, kan de arts helpen bij het bepalen van de juiste EVO-maat 
voor het kind. De gipsverbandmeester kan de ouders en de familie van het kind ook leren de EVO juist aan het voetje van het kind aan te 
leggen, de signalen te herkennen die op een slechte pasvorm of andere problemen kunnen wijzen, en te bepalen wanneer het tijd is om 
naar de volgende maat over te stappen.
Andere leden van het klinische team – verpleegkundigen, physician assistenten (PA’s) of andere professionals in de zorg – die in de 
Ponseti-methode zijn opgeleid, kunnen ouders ook opleiden in het juiste gebruik van de EVO en de nodige aanpassingen in de pasvorm 
of de maat aanbrengen. 
De ouders of familie van het kind of een andere aangewezen verzorger zijn verantwoordelijk voor de naleving van het voorgeschreven 
behandelschema volgens de Ponseti-methode: 23  uur per dag gedurende drie maanden, daarna gedurende de volgende vier jaar 
tijdens de slaap- en duttijd of totdat de arts aangeeft dat het hulpmiddel niet langer nodig is.

1.2 Patiëntendoelgroep en beoogde gebruikers
De Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese (EVO) met Ponseti®-abductiebrace van MD Orthopaedics dient door een kind (≤ 8 jaar oud) 
met klompvoet te worden gedragen nadat het gipsgedeelte van de behandeling is voltooid. 
Dit document is bedoeld voor de arts, de gipsverbandmeester, het klinische team, de ouders en de familie van kinderen die worden 
behandeld met de Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese (EVO) met Ponseti®-abductiebrace.

1.3 Klinische voordelen
De Ponseti-methode is een door Dr. Ignacio Ponseti ontwikkelde niet-operatieve procedure voor klompvoetbehandeling. De methode 
maakt gebruik van zachte manipulatie en ingipsen, waarbij het voetje geleidelijk in de correcte stand wordt gebracht. Elke week 
wordt het gipsverband verwijderd, het voetje voorzichtig in de volgende stand gebracht en een nieuw gipsverband aangelegd. Dit proces 
duurt maximaal 6 à 8 weken. 
Na de periode van ingipsen wordt de voetcorrectie in stand gehouden door middel van een voetabductiebrace. De brace bestaat uit de 
enkel-voetorthese (EVO) en de verbindende abductiestang. Om de voetcorrectie in stand te houden, wordt de brace meestal 23 uur per 
dag gedurende drie maanden gedragen en daarna maximaal vier jaar ’s nachts en tijdens duttijd of zoals voorgeschreven door een arts.
Met de juiste behandeling en naleving van het door de arts voorgeschreven braceprotocol zijn de meeste gevallen van klompvoet naar 
verwachting gecorrigeerd tegen de tijd dat het kind 4 of 5 jaar oud is.
MD Orthopaedics verstrekt geen medische behandeling, medisch advies of medische informatie. Informatie over de risico’s en voordelen 
van een medische behandeling, inclusief een behandeling waarbij wordt gebruikgemaakt van de producten van MD  Orthopaedics, 
mag uitsluitend worden verstrekt door de arts of andere bevoegde zorgverleners die uw kind behandelen. Als u vragen hebt over de 
behandeling van uw kind, is het belangrijk dat u deze vragen met de desbetreffende zorgverlener bespreekt.

1.4 Toelichting bij veiligheidswaarschuwingen
 ‘Let op’ wijst op een gevaar met een laag risico dat, indien niet vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

 Wijst op informatie die belangrijk wordt geacht, maar niet op een gevaar betrekking heeft.

1.5 Instructies voor bewaring
Lees deze handleiding en de bijbehorende veiligheidsinstructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product gebruikt. 
Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel.
Volg al de instructies op. 
Dit product mag uitsluitend worden gebruikt door personen die de gehele inhoud van deze gebruikershandleiding hebben gelezen en 
begrepen.
Zorg dat iedereen die het product gebruikt, deze waarschuwingen en instructies heeft gelezen en deze opvolgt.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevallen van materiële schade of lichamelijk letsel veroorzaakt door de onjuiste behandeling van 
het product of door niet-naleving van de veiligheidsinstructies. In dergelijke gevallen komt de garantie te vervallen.
Deze garantie is niet overdraagbaar en dekt uitsluitend normale slijtage. Als u het product wijzigt of aftermarketmodificaties aan het 
product aanbrengt, komt de garantie te vervallen. Neem contact met ons op als u problemen ondervindt waarin deze garantie niet 
voorziet. Ongewone problemen worden per geval behandeld. 

1.6 Documentatie- en informatiebronnen

1.6.1 Documentatie bestellen
Aanvullende documentatie, gebruiksaanwijzingen en technische informatie kunt u bestellen via MD Orthopaedics op +1-877-766-7384.

1.6.2 Andere talen
Er zijn gebruiksaanwijzingen verkrijgbaar in andere talen. 

1.6.3 Feedback over documentatie
Als u de productdocumentatie van MD Orthopaedics leest op het internet, kunt u eventuele opmerkingen via de ondersteuningswebsite 
melden. Opmerkingen kunnen ook naar info@mdorthopaedics.com worden verzonden. Wij stellen uw opmerkingen op prijs.
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1.6.4 Ondersteuning en service
Voor vragen, informatie, technische assistentie of het bestellen van gebruiksaanwijzingen neemt u contact op met:
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654, VS
www.mdorthopaedics.com
+1-877-766-7384

1.6.5 Naam en adres van de fabrikant 
De volgende natuurlijke of rechtspersoon maakt het hulpmiddel waarop deze gebruikershandleiding van toepassing is, geschikt voor 
gebruik binnen de Europese Unie en is de fabrikant van het hulpmiddel:
De Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese en Ponseti®-abductiebrace worden vervaardigd door:
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654, VS
www.mdorthopaedics.com
+1-877-766-7384

2 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

2.1 Beoogd gebruik en redelijkerwijs te verwachten verkeerd gebruik
De Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese is een medisch hulpmiddel van klasse I dat uitsluitend bestemd is voor gebruik bij kinderen bij 
wie een klompvoet met de Ponseti-behandelmethode wordt gecorrigeerd en alleen zoals voorgeschreven door een arts met een 
volledige opleiding in de Ponseti-methode. 
De Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese mag niet worden gebruikt zonder voorschrift van een arts die is opgeleid in de Ponseti-
methode, en moet uitsluitend worden gebruikt zoals voorgeschreven. 
De Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese mag niet worden gebruikt voor de behandeling van orthopedische aandoeningen anders dan 
klompvoet tenzij dit is voorgeschreven door de arts of de gipsverbandmeester.
De Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese mag alleen worden gebruikt met de volgende originele accessoires en onderdelen:
• Ponseti® verstelbare stang

o Verkrijgbaar met 10 of 15 graden dorsaalflexie
• Mitchell verende Dobbs-stang
• Drukzadels
• Stangwikkels

  Training in het juist aanleggen van de brace en het oplossen van huidproblemen is essentieel voor een effectieve correctie van 
de  klompvoet van uw kind. GEBRUIK dit hulpmiddel NIET zonder voorafgaande training door uw arts of klinische team. 
Neem contact op met de klantenservice voor hulp bij het vinden van trainingsmaterialen.

2.2 Sterilisatiestatus en -methode
Niet van toepassing, aangezien de Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese geen steriel product is. 

2.3 Overzicht van veiligheids- en klinische prestaties
De Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese is een niet-implanteerbaar hulpmiddel van klasse I. Daarom is een overzicht van veiligheids- 
en klinische prestaties niet vereist.

2.4 Technische kenmerken
De Mitchell Ponseti®-EVO is ontworpen met een zachte, gemodelleerde elastomeervoering die het voetje van het kind opvangt en op 
zijn plaats houdt. Banden en een centraal deel van vormbaar synthetisch suède passen zich aan de vorm van het voetje aan voor extra 
comfort en stabiliteit. De EVO heeft openingen aan de zijkant voor extra ventilatie en om het voetje koel te houden, en een ronde 
opening in de hielholte om de hiel juist in de EVO te kunnen plaatsen. 

OPMERKING: Er moeten sokken worden gedragen om contact tussen de huid en het product te voorkomen.   
De Ponseti®-abductiestang kan gemakkelijk worden afgesteld op de schouderbreedte van het kind. Met de snelkoppelingsclips kan 
de stang gemakkelijk aan de EVO’s worden bevestigd en ervan worden verwijderd als dat nodig is voor het verwisselen van kleding, 
luiers etc.

  De lengte van het voetje moet worden gemeten van de hiel tot de top van de grote teen. Voeg geen extra lengte toe met het oog 
op de groei, omdat daar in de onderstaande tabel al rekening mee is gehouden.

  De EVO’s bij Preemie 1 en Preemie 2 zijn permanent aan een verstelbare stang bevestigd.

http://www.mdorthopaedics.com
http://www.mdorthopaedics.com
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Lengte van voetje (mm) Maat (VS) Maat (VK)  Maat (EU)

60 t/m 62 Preemie 1 - -

63 t/m 66 Preemie 2 - -

67 t/m 70 0000 - -

71 t/m 75 000 - -

76 t/m 80 00 - -

81 t/m 87 0 - -

88 t/m 92 1 0,5 16

93 t/m 102 2 1 17

103 t/m 112 3 2 18

113 t/m 122 4 3 19

123 t/m 132 5 4 20

133 t/m 142 6 5 22

143 t/m 152 7 6 23

153 t/m 162 8 7 24

163 t/m 172 9 8 25

173 t/m 182 10 9 27

183 t/m 192 11 10 28

193 t/m 202 12 11 30

Maat Ponseti®-
abductiestang

Minimale breedte 
(cm)

Maximale breedte 
(cm)

Extra kort 17,3 25

Kort 20 30

Lang 23,5 37,8

2.4.1 Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese

a. Rubbervoering
b. Tong
c. Banden van  

synthetisch suède 
d. Gespen
e. Basis
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2.4.2 Ponseti®-abductiestang

a. Snelkoppelingsclips
b. In de breedte verstelbare stang

Er is ook een inbussleutel meegeleverd voor het afstellen van de abductiestang zoals beschreven in paragraaf 4.3.

3 VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Gebruik de Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese (EVO) met Ponseti®-abductiebrace uitsluitend in overeenstemming met deze 
instructies en zoals voorgeschreven door uw arts of een ander lid van het klinische team.
Het onjuist aanleggen van de EVO of de stang kan leiden tot huidirritatie, wonden en blaren.
Er moeten sokken worden gedragen om contact tussen de huid en het product uit te sluiten en huidirritatie en blaren te voorkomen.
Raadpleeg onmiddellijk uw arts of klinische team als het kind last heeft van pijn, blaren of wonden, of als de EVO zichtbaar van het voetje 
van het kind afglijdt.
Buig de stang niet en laat kinderen niet lopen als de stang is bevestigd. Het buigen van de stang kan de therapeutische waarde verstoren 
en leiden tot het breken van de stang tijdens gebruik, met als gevolg mogelijk letsel bij de patiënt.

BELANGRIJK: Zorg dat de kleedruimte goed verlicht is en vrij van afleiding is, zodat u de EVO correct kunt aanleggen. Het onjuist 
aanleggen van de EVO of de stang kan leiden tot huidirritatie, wonden en blaren.

 Lees deze handleiding en de bijbehorende veiligheidsinstructies goed door en zorg dat u deze begrijpt voordat u dit product 
gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel.

3.1 Veilig gebruik van het product

3.1.1 Technische levensduur 
• Alle onderdelen zijn zodanig ontworpen dat ze bij normaal gebruik bij één enkele patiënt gedurende de gehele gebruiksduur 

meegaan.
• Gemiddeld gaat elke EVO 3  à  9  maanden mee. Sommige kinderen groeien snel en hebben na drie maanden al een nieuwe 

EVO nodig. Naarmate het kind minder snel groeit, gaan de EVO’s naar verwachting langer mee.
• De stangen zijn verstelbaar en moeten ongeveer 2  à  3 paren EVO’s meegaan. De breedte van de stang moet regelmatig 

worden  gecontroleerd en aangepast aan de schouderbreedte van het kind of zoals aanbevolen door uw arts of  
gipsverbandmeester.

3.1.2 Veiligheidsinformatie met betrekking tot het beoogde gebruik en redelijkerwijs te verwachten verkeerd gebruik
• Gebruik de Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese met Ponseti®-abductiebrace uitsluitend in overeenstemming met deze 

instructies en zoals voorgeschreven door uw arts of een ander lid van het klinische team.
• Raadpleeg onmiddellijk uw arts of klinische team als het kind last heeft van pijn, blaren of wonden, of als het product niet 

in goede staat verkeert of het kind niet naar behoren past.
• Draai de stelschroeven niet te vast aan.
• Gebruik de Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese met Ponseti®-abductiebrace niet als deze niet in goede staat verkeert of het 

kind niet naar behoren past.
• Wanneer uw kind de stang draagt, dient u uw kind, uzelf en uw meubels tegen stoten van de stang te beschermen. Het verdient 

aanbeveling om een Ponseti®-stangwikkel rondom de stang aan te brengen. 

3.1.3 Beperkingen en contra-indicaties van het product
• Buig de stang niet en laat kinderen niet lopen als de stang is bevestigd. Het buigen van de stang kan de therapeutische waarde 

verstoren en leiden tot het breken van de stang tijdens gebruik, met als gevolg mogelijk letsel bij de patiënt.
• Gebruik de Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese niet als deze niet in goede staat verkeert of het kind niet naar behoren past.
• De Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese mag niet worden gebruikt zonder voorschrift van een arts die is opgeleid in de Ponseti-

methode, en moet uitsluitend worden gebruikt zoals voorgeschreven. 
• De Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese mag niet worden gebruikt voor de behandeling van orthopedische aandoeningen 

anders dan klompvoet tenzij dit is voorgeschreven door de arts of de gipsverbandmeester.
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3.1.4 Veiligheidsinformatie voor gebruik van het hulpmiddel in combinatie met andere hulpmiddelen
• De Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese mag alleen worden gebruikt met de volgende originele accessoires en onderdelen:

o Ponseti®-abductiestang
o Mitchell verende Dobbs-stang
o Drukzadels
o Ponseti®-stangwikkels

 Als u het product wijzigt en/of aftermarketmodificaties aan het product aanbrengt, komt de garantie te vervallen. Ook kan dit 
leiden tot letsel. 

3.1.5 Veiligheidsinformatie met betrekking tot het gebruik 
• Raadpleeg onmiddellijk uw arts of klinische team als het kind last heeft van pijn, blaren of wonden, of als de EVO zichtbaar van het 

voetje van het kind afglijdt.
• Buig de stang niet en laat kinderen niet lopen als de stang is bevestigd. Het buigen van de stang kan de therapeutische waarde 

verstoren en leiden tot het breken van de stang tijdens gebruik, met als gevolg mogelijk letsel bij de patiënt.
3.1.6 Veilige afvoer

• De Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese kan worden afgevoerd met het gewone afval. Geen enkel onderdeel van het hulpmiddel 
is recyclebaar.

3.2 Mogelijke gevolgen voor de gezondheid
Het is noodzakelijk dat de brace gedurende drie maanden 23 uur per dag wordt gedragen en daarna 12 à 14 uur per dag gedurende 4 jaar 
(tijdens duttijd en’s nachts) of zoals voorgeschreven door uw arts.
Zorg dat de ruimte goed verlicht is en vrij van afleiding is zodat u de-EVO correct kunt aanleggen. Het onjuist aanleggen van de EVO of 
de stang kan leiden tot huidirritatie, wonden en blaren.
Verkeerd gebruik van de EVO kan leiden tot terugval van klompvoet of letsel aan het voetje van het kind. Als een gebruiker en/of patiënt 
een ernstig incident meemaakt in verband met het hulpmiddel, moet dit worden gemeld aan MD Orthopaedics, Inc. en aan de bevoegde 
instantie van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.
Neem contact op met MD Orthopaedics als u problemen ondervindt die hierin niet worden behandeld.  
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654, VS
www.mdorthopaedics.com
+1-877-766-7384

http://www.mdorthopaedics.com
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4 GEBRUIKSAANWIJZING

4.1 Overzicht klompvoetbehandeling

Deze informatieve illustratie verstrekt informatie – geen advies. Als u medisch advies nodig hebt, raadpleeg dan een arts of een andere 
passende medische professional. 
Er worden geen garanties met betrekking tot de verstrekte medische informatie verleend en MD Orthopaedics kan niet aansprakelijk worden 
gehouden mocht de gebruiker schade lijden als gevolg van zijn of haar vertrouwen op de informatie in deze informatieve illustratie.
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4.2 Mitchell Ponseti®-EVO
  Inspecteer de-EVO zorgvuldig vóór elk gebruik. Gebruik nooit een EVO of stang die beschadigd of kapot is of die niet naar behoren 
functioneert, omdat uw kind hierdoor letsel kan oplopen en/of omdat de behandeling hierdoor mogelijk niet effectief is. Gebruik 
altijd sokken met de EVO om direct contact tussen de EVO en de huid te voorkomen. 

1. Open de EVO en maak de suède banden helemaal los om het voetje gemakkelijk te kunnen 
plaatsen. Het is de bedoeling dat de gespen aan de binnenkant van het voetje worden geplaatst. 
De gespen mogen aan de buitenkant worden geplaatst, afhankelijk van de voorkeur van de arts 
of het individuele gebruiksgemak bij het aanleggen van de EVO. 

2. Houd het onderbeen vast en schuif het voetje voorzichtig op zijn plaats totdat de hiel stevig 
tegen de achter- en onderkant van de EVO aanligt. Zorg dat het voetje en onderbeen helemaal 
bedekt zijn door sokken om contact tussen de huid en de EVO te voorkomen.

  De exacte positie van de hiel in de EVO hangt af van het type en de ernst van de klompvoet. 
Als  de hiel op zijn plaats wordt geforceerd, kan dit leiden tot wonden. Ga bij uw arts na wat 
de juiste positie is.

3. Trek de tong horizontaal tegen de enkel en houd hem met uw duim op zijn plaats. Zorg dat het 
gat in de tong zich in het midden van de enkel, boven de middelste band bevindt.

4. Gesp de middelste band stevig over de horizontale tong vast. Gesp de enkelband stevig vast, 
maar zorg dat u hem niet te strak vastzet, omdat dat tot huidirritatie en wonden kan leiden.

5. Controleer via de hielopening aan de achterkant van de EVO of de hiel helemaal omlaag en 
achter in de EVO zit. Het kan zijn dat de hiel na de achillotomie en de laatste ingipsfase eerst de 
onderkant van de EVO niet raakt, maar na verloop van tijd gebeurt dat wel. Als u de hiel niet door 
het venster ziet, stelt u de tong en de middelste band opnieuw af om de hiel juist te plaatsen.
  In sommige gevallen raakt de hiel de onderkant van de EVO niet en in andere gevallen is de hiel 
nauwelijks zichtbaar door de hielopening. In deze lastige gevallen gaat de hiel na verloop van 
tijd omlaag zolang de beweging van de enkel toereikend is. Als de hiel in de EVO wordt geforceerd 
en de middelste band te strak wordt vastgezet, kan dit leiden tot huidirritatie, wonden en minder 
meegevendheid van de brace.
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6. Als de bovenste banden strak zitten en de hiel goed op zijn plaats zit, gespt u de teenband vast 
en trekt u de andere banden zo nodig opnieuw aan.

4.3 Ponseti®-abductiestang
De stang moet zo worden afgesteld dat de stang net zo breed is als de schouderbreedte van het kind of zelfs iets breder. Meet de 
schouderbreedte van het kind van de buitenkant van de linkerschouder tot de buitenkant van de rechterschouder. Stel de lengte van 
de stang, ter hoogte van het midden van de hiel van de linkervoetplaat tot het midden van de hiel van de rechtervoetplaat, zo af dat de 
stang net zo lang is als de schouderbreedte.

1. Gebruik de meegeleverde inbussleutel om de stelschroeven in de stangvergrendeling los te draaien. Stel de breedte van de stang op 
de schouderbreedte van het kind af, waarbij de middelste schroef in de hielstukken als oriëntatiepunt dient. Draai de stelschroeven 
opnieuw vast in de stangvergrendeling.

2. Draai de middelste schroef in het hielstuk los met een schroevendraaier en verwijder de buitenste schroef. Stel de door uw arts 
gewenste externe rotatie in door de clip naar de gewenste graadindicator te draaien. Steek de buitenste schroef opnieuw in het 
bijbehorende gat. Draai beide schroeven vast.

           
3. Duw de clip in de zool van de EVO’s totdat u een ‘klik’ hoort (een hoorbare klik wijst erop dat de EVO’s goed vastzitten). Verifieer dat 

de stangvergrendeling en de snelkoppelingsclips bij het monteren goed zijn vastgezet door aan de EVO te trekken om er zeker van 
te zijn dat deze niet van de stang loskomt. Als er beschadiging wordt geconstateerd, staakt u het gebruik en neemt u contact op met 
de klantenservice.   

5 VOORBEREIDING

5.1 Vervoer en opslag van het product
De Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese en de Ponseti®-abductiebrace worden bij kamertemperatuur verzonden en hoeven niet 
speciaal te worden behandeld tijdens vervoer en opslag.

6 ONDERHOUD

6.1 Het hulpmiddel opnieuw gebruiken 
Alle onderdelen zijn ontworpen voor gebruik door één enkele patiënt onder normale gebruiksomstandigheden en zoals voorgeschreven 
door een arts.
Normaal gebruik omvat het dagelijks aanleggen van de EVO en de Ponseti®-abductiestang en het gebruik ervan gedurende maximaal 
23 uur per dag of zoals voorgeschreven.
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6.1.1 Het hulpmiddel reinigen
Het hulpmiddel reinigen:

1. Was de EVO met de hand of in de machine met koud water. Gebruik een fijnwasprogramma en een mild wasmiddel. 
2. Laat de EVO volledig aan de lucht drogen vóór gebruik.

  Gebruik geen heet water voor het wassen van de Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese. Hierdoor kan het synthetische suède van 
de banden kromtrekken, krimpen, splitsen of delamineren. Doe de EVO niet in een mechanische droogmachine. Uitsluitend aan 
de lucht drogen.

6.2 Inspectie van het product
Telkens als het hulpmiddel aan de voetjes van het kind wordt aangelegd, inspecteert u de Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese (EVO) 
en de Ponseti®-abductiestang op een goede pasvorm, fabricagefouten en beschadiging.

  Inspecteer de Mitchell Ponseti®-enkel-voetorthese (EVO) met Ponseti®-abductiebrace zorgvuldig vóór elk gebruik. Gebruik 
nooit een EVO of stang die beschadigd of kapot is of die niet naar behoren functioneert, omdat uw kind hierdoor letsel kan oplopen 
en/of omdat de behandeling hierdoor mogelijk niet effectief is. Neem voor ondersteuning zo nodig contact op met de 
klantenservice.

7 PROBLEEMOPLOSSING 

7.1 Identificatie en oplossing van problemen

7.1.1 Probleemoplossing door niet-bedreven personen

Fout Oorzaak Oplossing

Kind krijgt last van blaren of ander 
huidletsel Onjuiste pasvorm en/of verkeerd gebruik Neem contact op met uw arts of 

zorgverlener.

Kapotte EVO (binnen 6 maanden dragen) Fabicagefout of beschadigd door 
normaal gebruik

Neem contact op met uw plaats 
van aankoop.

Kapotte EVO (na 6 maanden dragen) Beschadigd door normaal gebruik Neem contact op met uw plaats 
van aankoop. 

Kapotte stang, snelkoppelingsconnector, 
hielstuk of stangvergrendeling Beschadigd door normaal gebruik Neem contact op met uw plaats 

van aankoop.

Verkeerde maat (binnen 7 dagen 
na ontvangst) Fout bij maatbepaling Neem contact op met uw plaats 

van aankoop.

7.2 Veelgestelde vragen

Vraag Antwoord

Moeten de gespen tegen de 
binnen- of buitenkant van het 
voetje worden geplaatst?

Het is de bedoeling dat de gespen van de EVO aan de binnenkant van het voetje worden geplaatst. 
Dit ontwerp is bedoeld om de ouders te helpen bij het aan- en uittrekken van de EVO’s. Ponseti-
experts staan gespen aan de buitenkant van het voetje toe, afhankelijk van professionele voorkeur 
of het gemak van de klant. Door de gespen aan de buitenkant te dragen, verandert er niets aan de 
prestaties of het risico op letsel.

Ik heb net mijn bestelling 
ontvangen. De EVO’s lijken 
te groot/te klein. Is er een 
andere maat die beter 
zou werken?

Neem contact op met uw plaats van aankoop.

De hiel van het kind gaat niet 
helemaal omlaag in de EVO. 
Is er iets mis?

Als de hiel niet zichtbaar is in de hielopening, ga dan bij uw arts na of de klompvoet helemaal 
gecorrigeerd is. Als de arts aangeeft dat de correctie goed is, is het wellicht niet nodig om de hiel in 
de EVO te forceren, omdat dit kan leiden tot huidirritatie, door de brace veroorzaakt ongemak en 
minder meegevendheid van de brace.

Hoelang gaat elk paar 
EVO’s mee?

Gemiddeld gaat een EVO 3 à 9 maanden mee. Sommige kinderen groeien snel en hebben na 
drie maanden al nieuwe EVO’s nodig. Naarmate het kind minder snel groeit, gaat elke EVO naar 
verwachting langer mee.



11 Document MD-124 

Vraag Antwoord

Hoelang gaat de stang mee?
De stangen zijn verstelbaar en moeten ongeveer 2 à 3 paren EVO’s meegaan. De breedte van de stang 
moet regelmatig worden gecontroleerd en aangepast aan de schouderbreedte van het kind of zoals 
aanbevolen door uw arts of gipsverbandmeester.

8 BIJLAGE I – OPTIONELE ACCESSOIRES

8.1 Optionele accessoires

Afbeelding Naam Beschrijving

Adapter
Universele houder die het gebruiksgemak van het Ponseti®-snelkoppelingsclipsysteem biedt 
wanneer een EVO van een ander merk wordt gebruikt. Hierdoor kan de klant een breed scala 
aan corrigerende EVO’s aan de Ponseti®-abductiestang bevestigen.

9 VERKLARENDE WOORDENLIJST

Term Betekenis

Achillotomie
Doorsnijding van de achillespees, ook bekend als achillotomie, is een operatieve ingreep waarbij de 
achillespees wordt doorgesneden om finale dorsaalflexie van de voet mogelijk te maken. De ingreep 
wordt gebruikt om de bij klompvoet geziene equinusafwijking te corrigeren.

Dorsaalflexie Dorsaalflexie is de flexie van de voet in een opwaartse richting, vanaf de enkel.

Drukzadels Een drukzadel is een zacht, flexibel stuk rubber dat aan de middelste band van de EVO wordt bevestigd 
voor extra verlichting van de druk van de band.

Enkel-voetorthese (EVO) Een EVO is een brace, meestal van kunststof, die op het onderbeen en de voet wordt gedragen ter 
ondersteuning van de enkel en om de voet en de enkel in de correcte stand vast te houden. 

Equinus
Equinus is een aandoening waarbij de opwaartse buigbeweging van het enkelgewricht is beperkt. 
Iemand met equinus mist de flexibiliteit om de bovenkant van de voet naar de voorkant van het been 
te brengen. Equinus kan in één voet of beide voeten voorkomen.

Gipsverbandmeester
Een gipsverbandmeester is een professional in de zorg die braces en spalken (orthesen) maakt en 
aanlegt voor mensen die extra steun nodig hebben voor lichaamsdelen die zijn verzwakt door letsel, 
ziekte of aandoeningen van de zenuwen, spieren of botten.

Ingipsen
Een procedure om de klompvoet na manipulatie op zijn plaats te houden. Er worden eerst watten 
om de voet gewikkeld, waarna het gips wordt aangelegd en het gipsverband op zijn plaats wordt 
gemodelleerd. 

Klompvoet (talipes)

Klompvoet (talipes equinovarus) is een veelvoorkomende aangeboren afwijking waarbij de voet uit zijn 
vorm of stand is gedraaid. 
Een klompvoet ziet eruit of hij verdraaid is en soms zelfs alsof hij ondersteboven zit. Een klompvoet ziet 
er vreemd uit, maar veroorzaakt geen ongemak of pijn.
De behandeling is meestal succesvol en omvat uitrekken en ingipsen (Ponseti-methode) of uitrekken 
en tapen (Franse methode). Soms is een operatieve ingreep nodig.
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Term Betekenis

Ponseti-methode
De Ponseti-methode is een door Dr. Ignacio Ponseti ontwikkelde niet-operatieve procedure voor 
klompvoetbehandeling. De methode maakt gebruik van zachte manipulatie en ingipsen, waarbij het 
voetje geleidelijk in de correcte stand wordt gebracht. 

Voetabductiebrace Abductie is een beweging die een structuur of lichaamsdeel van de middellijn van het lichaam wegtrekt. 
Een abductiebrace houdt de voet op juiste wijze uitgelijnd met de middellijn.

10 LEGENDA

Symbool Betekenis Symbool Betekenis

Enkel-voetorthese (EVO) Let op

Gemachtigde in de Europese Unie Fabricagedatum

Fabrikant Geregistreerde importeur

Meervoudig gebruik bij één patiënt Niet-steriel

Geeft aan dat het artikel een medisch 
hulpmiddel is Catalogusnummer

CE-markering (vervaardigd conform richtlijn [EU] 
2017/745 van het Europese parlement en van 
de Raad van 5 april 2017 betreffende medische 
hulpmiddelen)

Batchcode

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing


