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ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A MD Orthopaedics não faz representações nem dá garantias no que respeita a este manual e, na extensão máxima permitida por lei, 
limita expressamente a sua responsabilidade pela infração de qualquer garantia que possa ser inferida quanto à substituição deste 
manual por outro. Além disso, a MD Orthopaedics reserva-se o direito de rever esta publicação a qualquer altura, sem incorrer na 
obrigação de notificar nenhum indivíduo quanto a essa revisão.
Na qualidade de autora e fabricante de produtos, a MD Orthopaedics não fornece tratamento, aconselhamento nem informação médica. 
A informação sobre os riscos e benefícios do tratamento médico, incluindo tratamento que envolva a utilização de produtos da 
MD Orthopaedics e alternativas disponíveis, é disponibilizada unicamente por médicos ou outros profissionais de saúde. Se tiver dúvidas 
quanto ao tratamento do seu filho, é importante conversar sobre essas questões com o profissional de saúde adequado.
A MD Orthopaedics não garante, nem pode garantir, determinados resultados devido à utilização dos seus produtos. 
A informação fornecida nesta documentação contém descrições gerais e/ou características técnicas do desempenho dos produtos 
aqui  contidos. A presente documentação não se destina a ser utilizada como substituto nem para determinar a adequabilidade ou 
a fiabilidade destes produtos para aplicações específicas do utilizador. É o utilizador quem tem o dever de proceder à análise completa 
e adequada do risco, avaliação e testagem dos produtos no que respeita à aplicação específica relevante ou à utilização dos mesmos. 
Nem a MD Orthopaedics nem nenhuma das suas empresas afiliadas ou subsidiárias será responsável nem responsabilizável pela utilização 
inadequada da informação aqui contida. Se tiver alguma sugestão de melhoria ou adenda, ou se tiver encontrado erros nesta 
publicação, queira notificar-nos.
Terão de ser observados todos os regulamentos pertinentes de segurança, a nível estadual, regional e local, ao utilizar este produto. 
Por  motivos de segurança e para ajudar a garantir a conformidade com os dados do sistema documentados, apenas o fabricante 
procederá à reparação de componentes.
Quando os dispositivos são utilizados para aplicações com requisitos de segurança técnica, terão de ser seguidas as instruções 
de segurança relevantes. A não observação desta informação pode resultar em lesões ou em danos do equipamento.
A MD Orthopaedics envidou todos os esforços para impedir que a rotulagem, instruções de utilização, disponibilização, colocação em 
serviço e publicidade de dispositivos utilizem texto, nomes, marcas comerciais, imagens e sinais figurativos ou outros que possam 
enganar o utilizador ou o paciente no que respeita à finalidade pretendida, segurança e desempenho do dispositivo. 
Copyright © 2021 by MD Orthopaedics, Inc.
Todos os direitos reservados. Não é permitida a reprodução, distribuição ou transmissão de nenhuma parte desta publicação, 
sob  qualquer  forma nem através de quaisquer meios, incluindo a fotocópia, gravação ou outros métodos eletrónicos ou mecânicos, 
sem a autorização prévia, por escrito, do editor. Para pedidos de autorização, dirija-se por escrito ao editor na morada indicada abaixo.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654, EUA
1-877-766-7384
www.mdorthopaedics.com

MARCAS COMERCIAIS
Mitchell Ponseti® e Ponseti® são marcas registadas da MD Orthopaedics.
A MD Orthopaedics envidou todos os esforços para facultar a informação de marcas comerciais quanto a nomes de empresas, produtos 
e serviços referidos neste manual. As marcas comerciais indicadas abaixo foram obtidas junto de diversas fontes. Todas as marcas 
comerciais são propriedade dos respetivos proprietários.
Aviso geral: Alguns nomes de produtos utilizados neste manual são utilizados apenas para fins de identificação e podem ser marcas 
comerciais das respetivas empresas.

1 PREFÁCIO

1.1 Utilização pretendida
A ortótese para tornozelo e pé (Ankle Foot Orthotic — AFO) Mitchell Ponseti® e dispositivo ortótico de abdução Ponseti® é uma 
ortótese para tornozelo e pé (dispositivo ortótico) que se destina a ser utilizada no Método de Ponseti de tratamento para a correção 
de Talipes equinovarus congénito em bebés e crianças de idade igual ou inferior a oito anos. O dispositivo ortótico destina-se a prevenir 
a recidiva (deformidade em equino e varo do calcanhar). 
A AFO destina-se a ser prescrita por um médico com formação no Método de Ponseti do tratamento do pé boto e usa-se habitualmente 
durante 23 horas por dia durante três meses, após o gesso, e depois durante a noite e a sesta durante um período máximo de quatro anos.
Um ortoprotésico clínico, também com formação no Método de Ponseti, pode auxiliar o médico na determinação do tamanho correto da 
AFO para a criança. O ortoprotésico também pode dar formação aos pais e às famílias da criança quanto à forma certa de colocar a AFO 
no pé da criança, quais as pistas que podem indicar um ajuste inadequado ou outros problemas, e como determinar se está na altura de 
passar para o tamanho seguinte.

http://www.mdorthopaedics.com
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Outros membros da equipa clínica com formação no Método de Ponseti — enfermeiros, médicos assistentes, ou outros profissionais de 
saúde devidamente autorizados — também podem dar formação aos pais quanto à utilização adequada da AFO e fazer quaisquer 
modificações necessárias no ajuste ou no tamanho. 
Os pais ou a família da criança, ou outro cuidador, são os responsáveis pela adesão ao regime de tratamento prescrito segundo o Método 
de Ponseti, de 23 horas por dia durante três meses e em seguida durante a noite e a sesta ao longo dos quatro anos seguintes, ou até que 
o médico indique que o dispositivo já não é necessário.

1.2 Grupo-alvo de pacientes e utilizadores pretendidos
A ortótese para tornozelo e pé (AFO) Mitchell Ponseti® e dispositivo ortótico de abdução Ponseti® da MD Orthopaedics destina-se 
a ser utilizada por uma criança (≤8 anos) com pé boto após a conclusão do tratamento com gesso. 
O presente documento destina-se ao médico, ortoprotésico, equipa clínica, pais e famílias de crianças a receber tratamento com 
a ortótese para tornozelo e pé (AFO) Mitchell Ponseti® e dispositivo ortótico de abdução Ponseti®.

1.3 Benefícios clínicos
O Método de Ponseti é um processo de tratamento não cirúrgico do pé boto, desenvolvido pelo Dr. Ignacio Ponseti. O método utiliza 
a  manipulação cuidadosa e o gesso para deslocar gradualmente o pé para a posição correta. Todas as semanas, retira-se o gesso, 
manipula-se cuidadosamente o pé para a posição seguinte e aplica-se um novo gesso. Este processo continua ao longo de 6 a 8 semanas. 
Após o período de gesso, os pés são mantidos na posição adequada utilizando um dispositivo ortótico de abdução do pé (FAB). 
O dispositivo ortótico é composto pela ortótese para tornozelo e pé (AFO) e pela barra conectora de abdução. O dispositivo ortótico 
é habitualmente utilizado durante 23 horas por dia durante três meses e em seguida utilizado à noite e durante a sesta durante um 
período máximo de quatro anos, ou conforme prescrito pelo médico para garantir que a correção se mantém.
Com o tratamento adequado e a adesão ao protocolo de colocação do dispositivo ortótico prescrito pelo médico, espera-se que na maior 
parte dos casos se consiga corrigir o pé boto até a criança atingir os 4 ou 5 anos de idade.
A MD Orthopaedics não fornece tratamento, aconselhamento nem informação médica. A informação sobre os riscos e benefícios do 
tratamento médico, incluindo tratamento que envolva a utilização de produtos da MD Orthopaedics e deve ser fornecida unicamente 
pelo médico ou outros profissionais de saúde devidamente autorizados responsáveis pelo tratamento do seu filho. Se tiver dúvidas 
quanto ao tratamento do seu filho, é importante que converse sobre essas questões com o profissional de saúde adequado.

1.4 Explicação das advertências de segurança
 Cuidado indica um perigo com um nível baixo de risco que, se não for evitado, pode resultar em lesão pequena ou moderada.

 Indica informação considerada importante, mas não relacionada com perigos.

1.5 Instruções de retenção
Leia e compreenda este manual e as respetivas instruções de segurança antes de utilizar este produto. Não o fazer pode resultar  
em lesões.
Siga todas as instruções. 
O produto apenas deve ser utilizado por pessoas que tenham lido e compreendido na íntegra o conteúdo do manual do utilizador.
Certifique-se de que todas as pessoas que utilizam o produto leram estas advertências e instruções, e que as seguem.
O fabricante não é responsável por casso de danos materiais ou lesões pessoais causados pelo manuseamento incorreto ou pela não 
conformidade com as instruções de segurança. Nesses casos, a garantia será anulada.
Esta política/garantia não é transferível e abrange apenas o uso e desgaste normais. A alteração do produto e a introdução de 
modificações  após a aquisição irá anular a garantia. Contacte-nos caso se depare com problemas não indicados nesta apólice.  
As questões atípicas serão resolvidas caso a caso. 

1.6 Obtenção de documentação e informação

1.6.1 Pedido de documentação
É possível pedir documentação, instruções para o utilizador e informações técnicas adicionais contactando a MD Orthopaedics através 
do número 1-877-766-7384.

1.6.2 Outros idiomas
Os manuais das instruções de utilização estão disponíveis noutros idiomas. 

1.6.3 Feedback sobre a documentação
Se estiver a ler documentação de produtos da MD Orthopaedics na internet, quaisquer comentários podem ser enviados no website 
de apoio. Também é possível enviar comentários para info@mdorthopaedics.com. Agradecemos os seus comentários.



3 Documento MD-124

1.6.4 Apoio e assistência técnica
Para dúvidas, informação, assistência técnica ou pedido de instruções para o utilizador, contacte:
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654, EUA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

1.6.5 Nome e morada do fabricante 
A pessoa ou entidade legal a seguir indicada fabrica o dispositivo, ao qual se aplica este manual, adequado para utilização dentro 
da União Europeia, e é a fabricante do dispositivo:
A ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti® e dispositivo ortótico de abdução Ponseti® são fabricados por:
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654, EUA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

2.1 Utilização pretendida e utilização inadequada razoavelmente previsível
A ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti® é um dispositivo médico de Classe I que se destina apenas a ser utilizado em crianças 
cujo pé boto está a ser corrigido com o Método de Ponseti de tratamento, e apenas conforme o prescrito por um médico com a devida 
formação no Método de Ponseti. 
A ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti® não será utilizada sem prescrição por um médico com formação no Método de Ponseti 
e deve ser utilizada apenas conforme o prescrito. 
A ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti® não será utilizada para tratar nenhum outro quadro clínico ortopédico que não 
o pé boto, salvo prescrição em contrário por parte do médico ou ortoprotésico.
A ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti® será utilizada apenas com os seguintes acessórios e componentes originais:
• Barra ajustável Ponseti®

o Disponível com 10 ou 15 graus de dorsiflexão. 
• Barra Dobbs com auxílio de mola Mitchell
• Selins de pressão
• Coberturas para a barra

  A formação para a aplicação adequada do dispositivo ortótico e resolução de problemas de pele é crucial para garantir que 
a correção do pé boto do seu filho é eficaz. NÃO UTILIZE este dispositivo sem primeiro ter tido formação pelo seu médico ou 
equipa clínica. Contacte o Apoio ao Cliente para obter auxílio na localização de recursos de formação.

2.2 Estado de esterilização e método
Não aplicável, uma vez que a ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti® não é um produto esterilizado. 

2.3 Resumo da segurança e desempenho clínico
A ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti® é um dispositivo de Classe  I, não implantável. Por conseguinte, não é necessário 
um resumo da segurança e desempenho clínico.

2.4 Características técnicas
A AFO Mitchell Ponseti® foi desenhada com um revestimento elastomérico macio e contornado para almofadar e manter o pé da criança 
no lugar. As correias e parte principal são feitas de camurça sintética maleável que se conforma ao formato do pé, para um maior conforto 
e estabilidade. A AFO tem aberturas laterais para aumentar a ventilação e manter o pé fresco, bem como uma abertura no suporte 
do calcanhar para ajudar a orientar a colocação adequada do calcanhar na AFO. 

NOTA: A utilização de meias é um requisito para eliminar o contacto da pele com o produto. 
A barra de abdução Ponseti® foi desenhada para ser facilmente ajustável à largura de ombros da criança. As presilhas de libertação 
rápida facilitam a fixação e libertação da barra da AFO conforme o necessário para as trocas de vestuário, fralda, etc.

  O comprimento do pé deve medir-se do calcanhar à ponta do dedo grande do pé. Não acrescente espaço para o crescimento, 
uma vez que este está previsto na tabela abaixo.

  As AFO nos tamanhos para tamanhos 1 e 2 para prematuros ficam permanentemente fixadas a uma barra ajustável.

http://www.mdorthopaedics.com
http://www.mdorthopaedics.com
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Comprimento  
do pé (mm)

Tamanho (EUA) Tamanho  
(Reino Unido)

 Tamanho (UE)

60 a 62 Prematuros 1 - -

63 a 66 Prematuros 2 - -

67 a 70 0000 - -

71 a 75 000 - -

76 a 80 00 - -

81 a 87 0 - -

88 a 92 1 0,5 16

93 a 102 2 1 17

103 a 112 3 2 18

113 a 122 4 3 19

123 a 132 5 4 20

133 a 142 6 5 22

143 ao 152 7 6 23

153 a 162 8 7 24

163 a 172 9 8 25

173 a 182 10 9 27

183 a 192 11 10 28

193 a 202 12 11 30

Tamanhos das barras 
de abdução de 
Ponseti®

Largura mínima 
(cm)

Largura máxima  
(cm)

Extra curta 17,3 25

Curta 20 30

Comprida 23,5 37,8

2.4.1 Ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti®

a. Revestimento 
de borracha

b. Lingueta
c. Correias de  

camurça sintética
d. Fivelas
e. Base
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2.4.2 Barra de abdução Ponseti®

a. Presilhas de libertação rápida
b. Barra de ajuste da largura

Também é incluída uma chave sextavada para fazer ajustes à barra de abdução conforme descrito na secção 4.3.

3 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Utilize a ortótese para tornozelo e pé (AFO) Mitchell Ponseti® e dispositivo ortótico de abdução Ponseti® apenas conforme estas 
instruções e conforme indicado pelo seu médico ou outro membro da equipa clínica.
A aplicação inadequada da AFO ou da barra pode levar a irritação cutânea, feridas e bolhas.
A utilização de meias é um requisito para eliminar o com a pele e prevenir a irritação cutânea e a formação de bolhas.
Consulte o seu médico ou equipa clínica imediatamente se a criança tiver dor, bolhas, feridas, ou se a AFO estiver visivelmente a deslizar 
no pé da criança.
Não dobre a barra nem permita que a criança ande com a barra fixada. Dobrar a barra pode comprometer o valor terapêutico e levar 
à quebra durante a utilização, o que pode causar danos ao paciente.

IMPORTANTE: Garanta que a área de vestir está bem iluminada e sem distrações para garantir que aplica devidamente a AFO. 
A aplicação inadequada da AFO ou da barra pode levar a irritação cutânea, feridas e bolhas.

 Leia e compreenda este manual e as respetivas instruções de segurança antes de utilizar este produto. Não o fazer pode resultar 
em lesões.

3.1 Como utilizar o produto em segurança

3.1.1 Vida útil técnica 
• Todas as peças foram desenhadas para servir durante todo o ciclo de vida útil do dispositivo para um único paciente, com uma 

utilização normal.
• Em média, cada AFO irá durar entre 3 a 9 meses. Algumas crianças crescem depressa e irão precisar de uma substituição no prazo 

de três meses. À medida que a velocidade de crescimento abranda, pode esperar-se uma maior duração.
• As barras são ajustáveis e devem durar cerca de 2 a 3 iterações das AFO. A largura da barra deve verificar-se periodicamente e deve 

ser ajustada para corresponder à largura de ombros da criança, ou conforme o recomendado pelo seu médico ou ortoprotésico.

3.1.2 Informação de segurança relacionada com a utilização pretendida e a utilização inadequada razoavelmente previsível
• Utilize a ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti® e dispositivo ortótico de abdução Ponseti® apenas conforme estas 

instruções e conforme indicado pelo seu médico ou outro membro da equipa clínica.
• Consulte o seu médico ou a equipa clínica imediatamente se a criança tiver dor, bolhas, feridas, ou se os dispositivos não estiverem 

em bom estado ou não servirem devidamente à criança.
• Não aperte demasiado os parafusos de ajuste.
• Não utilize a ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti® e dispositivo ortótico de abdução Ponseti® se não estiverem em 

bom estado ou não servirem devidamente à criança.
• Proteja o seu filho, a si mesmo e à sua mobília de serem atingidos pela barra quando a criança estiver a utilizá-la. Recomenda-se 

a almofadagem da barra com um revestimento de barra Ponseti®. 

3.1.3 Limitações, restrições e contraindicações do produto
• Não dobre a barra nem permita que a criança ande com a barra fixada. Dobrar a barra pode comprometer o valor terapêutico 

e levar à quebra durante a utilização, o que pode causar danos ao paciente.
• Não utilize a ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti® se esta não estiver em bom estado ou não servir devidamente 

à criança.
• A ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti® não será utilizada sem prescrição por um médico com formação no Método 

de Ponseti e deve ser utilizada apenas conforme o prescrito. 
• A ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti® não será utilizada para tratar nenhum outro quadro clínico ortopédico que 

não o pé boto, salvo prescrição em contrário por parte do médico ou ortoprotésico.
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3.1.4 Informação de segurança ao utilizar o dispositivo em combinação com outros dispositivos
• A ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti® será utilizada apenas com os seguintes acessórios e componentes originais:

o Barra de abdução de Ponseti®
o Barra Dobbs com auxílio de mola Mitchell
o Selins de pressão
o Coberturas para a barra Ponseti®

A alteração do produto e/ou a introdução de modificações após a aquisição irá anular a garantia e pode resultar em lesões. 

3.1.5 Informação de segurança relativamente à utilização 
• Consulte o seu médico ou equipa clínica imediatamente se a criança tiver dor, bolhas, feridas, ou se a AFO estiver visivelmente 

a deslizar no pé da criança.
• Não dobre a barra nem permita que a criança ande com a barra fixada. Dobrar a barra pode comprometer o valor terapêutico 

e levar à quebra durante a utilização, o que pode causar danos ao paciente.
3.1.6 Eliminação segura

• A ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti® pode ser eliminada no lixo normal. Nenhum dos componentes do dispositivo 
é reciclável.

3.2 Potenciais consequências para a saúde
É necessário que o dispositivo ortótico seja utilizado 23 horas por dia durante três meses e em seguida 12–14 horas por dia (durante 
a sesta e à noite) durante 4 anos, ou conforme indicado pelo seu médico.
Garanta que a área está bem iluminada e sem distrações para garantir que aplica devidamente a AFO. A aplicação inadequada da AFO 
ou da barra pode levar a irritação cutânea, feridas e bolhas.
A utilização incorreta da AFO pode resultar na recidiva do defeito de pé boto ou em lesão para o pé da criança. Se um utilizador e/ou 
paciente sofrer um incidente grave, de qualquer tipo, associado ao dispositivo, este deve ser comunicado à MD Orthopaedics, Inc. 
e à autoridade competente do Estado-Membro de residência do utilizador e/ou paciente.
Contacte a MD Orthopaedics caso se depare com problemas não indicados nesta apólice. 
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654, EUA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

http://www.mdorthopaedics.com
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4  INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

4.1 Descrição geral do tratamento do pé boto

Esta infografia fornece informação — não aconselhamento. Se necessitar de aconselhamento médico, consulte um médico ou outro  
profissional de saúde adequado. 
Não são dadas garantias relativamente à informação médica fornecida e não será atribuída nenhuma responsabilidade à MD Orthopaedics 
na eventualidade de o utilizador incorrer em perdas por se basear na informação fornecida nesta infografia.
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4.2 AFO Mitchell Ponseti®
  Inspecione cuidadosamente a AFO antes de cada utilização. Nunca utilize uma AFO ou barra que esteja danificada, quebrada ou 
que não esteja a funcionar devidamente, uma vez que estas podem lesionar o seu filho e/ou tornar o tratamento ineficaz. Utilize 
sempre meias com a AFO para impedir o contacto direto com a pele. 

1. Abra a AFO de forma a que todas as correias de camurça estejam abertas, para a introdução 
do pé. As fivelas foram desenhadas para serem colocadas na parte interna do pé. Podem ser 
posicionadas na parte externa do pé, com base na preferência do médico ou na comodidade 
individual de aplicação. 

2. Segurando na parte inferior da perna, faça deslizar o pé cuidadosamente para o lugar até 
o calcanhar ficar apoiado na parte de trás e na base da AFO. São necessárias meias que cubram 
o pé e a parte inferior da perna para impedir o contacto da pele com a AFO.

  A posição exata do calcanhar na AFO irá variar consoante o tipo e gravidade do pé boto. Forçar 
o calcanhar para a posição pretendida pode levar à formação de feridas, portanto confirme com 
o seu médico para verificar a posição adequada.

3. Puxe a lingueta horizontalmente contra o tornozelo e mantenha no lugar com o seu polegar. 
Certifique-se de que o orifício da lingueta fica situado no centro do tornozelo, acima da 
correia média.

4. Afivele bem a correia média sobre a lingueta horizontal. Fixe bem a correia do tornozelo com 
a fivela, mas tenha o cuidado de não apertar demasiado, pois isso pode levar a irritação cutânea 
e a feridas.

5. Olhe através da abertura do calcanhar na parte de trás da AFO para garantir que o calcanhar 
está colocado na posição ideal para baixo e contra a parte de trás da AFO. O calcanhar poderá 
inicialmente não conseguir estar em contacto com a base da AFO, após a tenotomia e a última 
aplicação de gesso, mas ao longo do tempo irá chegar lá. Se não vir o calcanhar através da janela, 
reajuste a lingueta e a correia média, de forma a que o calcanhar fique devidamente posicionado.
  Em alguns casos, o calcanhar não irá tocar na base da AFO, e noutros o calcanhar mal será visível 
através da abertura do calcanhar. Nestes casos desafiantes, o calcanhar irá descer ao longo do 
tempo, desde que o movimento do tornozelo seja adequado. Forçar o calcanhar para o interior 
da AFO e apertar demasiado a correia média pode levar a irritação cutânea, feridas e à redução 
da adesão à utilização do dispositivo ortótico.
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6. Assim que as correias superiores estiverem apertadas e o calcanhar estiver no lugar em segurança, 
aperte a correia do dedo do pé com a fivela e volte a apertar as restantes correias se necessário.

4.3 Barra de abdução Ponseti®
A barra deve ser configurada de forma a que a largura da barra seja igual — ou mesmo ligeiramente superior — à largura de ombros da 
criança. Meça a largura de ombros da criança desde a parte externa do ombro esquerdo até à parte externa do ombro direito. Ajuste 
o comprimento da barra desde o meio do calcanhar na placa do pé esquerdo até o meio do calcanhar da placa do pé direito, de forma 
a ser igual à medida da largura de ombros.

1. Utilize a chave sextavada para soltar os parafusos de configuração no bloqueio da barra. Ajuste a largura da barra à largura de ombros 
da criança, utilizando o parafuso central da tampa do calcanhar como guia. Volte a apertar os parafusos de configuração no bloqueio 
da barra.

2. Utilizando uma chave de parafusos, solte o parafuso central da tampa do calcanhar; retire o parafuso exterior. Rode a presilha para 
o  indicador de graus pretendido, para configurar a rotação externa conforme o determinado pelo seu médico. Volte a introduzir 
o parafuso exterior no orifício adequado. Aperte ambos os parafusos.

           
3. Introduza a presilha na sola da AFO até ouvir um “clique” — irá haver um estalido audível quando ficam devidamente encaixados. 

Verifique que o bloqueio da barra e as presilhas rápidas estão encaixados quando montados, puxando a AFO para garantir que esta 
não se desprende da barra. Caso encontre danos, descontinue a utilização e contacte o Apoio ao Cliente. 

5 PREPARAÇÃO

5.1 Como transportar e armazenar o produto
A ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti® e dispositivo ortótico de abdução Ponseti® são enviados à temperatura ambiente 
e não necessitam de nenhum manuseamento especial durante o transporte ou o armazenamento.

6 MANUTENÇÃO

6.1 Reutilizar o dispositivo 
Todas as peças foram desenhadas para serem utilizadas para ser utilizadas por um único paciente em condições normais de utilização 
e conforme prescrito por um médico.
A utilização normal inclui a aplicação diária da AFO e da barra de abdução Ponseti® e utilizada até 23  horas por dia, ou conforme 
o prescrito.
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6.1.1 Limpar o dispositivo
Para limpar o dispositivo:

1. Lave a AFO à mão ou à máquina, utilizando água fria, um ciclo não agressivo e detergente suave. 
2. Deixe a AFO secar completamente ao ar antes de utilizar.

  Não utilize água quente ao lavar a ortótese para tornozelo e pé Mitchell Ponseti®. Tal pode fazer com que as correias de camurça 
sintética fiquem deformadas, encolham, se separem ou fiquem laminadas. Não colocar a AFO numa máquina de secar mecânica. 
Secar apenas ao ar.

6.2 Como inspecionar o produto
A ortótese para tornozelo e pé (AFO) Mitchell Ponseti® e a barra de abdução Ponseti® devem ser inspecionadas todas as vezes 
quanto ao ajuste adequado, defeitos de fabrico e existência de danos antes de o dispositivo ser colocado nos pés da criança.

  Inspecione cuidadosamente a ortótese para tornozelo e pé (AFO) Mitchell Ponseti® e dispositivo ortótico de abdução Ponseti® 
antes de cada utilização. Nunca utilize uma AFO ou barra que esteja danificada, quebrada ou que não esteja a funcionar 
devidamente, uma vez que tal pode lesionar o seu filho e/ou tornar o tratamento ineficaz. Contacte o Apoio ao Cliente para obter 
suporte, se necessário.

7 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 

7.1 Como identificar e resolver problemas

7.1.1 Resolução de problemas por pessoas não especializadas

Erro Causa Solução

A criança desenvolve bolhas ou outro tipo 
de danos na pele Ajuste e/ou utilização inadequados Contacte o seu médico ou profissional 

de saúde.

AFO partida (até aos 6 meses 
de utilização)

Defeito de fabrico ou danos sofridos 
através da utilização normal Contacte o seu ponto de venda.

AFO partida (após mais de 6 meses 
de utilização)

Danos sofridos através da 
utilização normal Contacte o seu ponto de venda.

Quebra da barra, conector da presilha 
rápida, tampa do calcanhar ou bloqueio 
da barra

Danos sofridos através da 
utilização normal Contacte o seu ponto de venda.

Tamanho incorreto (no prazo de 7 dias 
da receção) Erro na determinação do tamanho Contacte o seu ponto de venda.

7.2 Perguntas frequentes

Pergunta Resposta

As fivelas ficam na parte de 
dentro do pé ou na parte de 
fora do pé?

A AFO foi desenhada com as fivelas colocadas na parte de dentro do pé. Esta característica do 
desenho destina-se a auxiliar os pais na colocação e retirada das AFO. Os peritos no Método de 
Ponseti permitem que as fivelas fiquem na parte de fora do pé com base na preferência profissional 
ou na comodidade do cliente. Orientar as fivelas para o lado de fora não irá alterar o desempenho 
nem o risco de lesões.

Acabei de receber a minha 
encomenda e as AFO 
parecem demasiado grandes/
pequenas. Há algum 
tamanho diferente que 
funcionasse melhor?

Contacte o seu ponto de venda.

O calcanhar da criança não 
chega até abaixo na AFO. 
Há algo de errado?

Se o calcanhar não for visível na abertura do calcanhar, confirme com o seu médico para garantir 
que o pé boto está inteiramente corrigido. Se o médico indicar que a correção está boa, pode não 
ser necessário forçar o calcanhar até abaixo na AFO, uma vez que tal pode levar a irritação cutânea, 
desconforto na utilização do dispositivo ortótico e redução na adesão à utilização do dispositivo 
ortótico.
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Pergunta Resposta

Quanto tempo dura cada 
par de AFO?

Em média, uma AFO irá durar entre 3 a 9 meses. Algumas crianças crescem depressa e irão precisar 
de uma nova AFO dentro de três meses. À medida que a velocidade de crescimento abranda, 
pode esperar-se uma maior duração de cada AFO.

Quanto tempo irá durar 
a barra?

As barras são ajustáveis e devem durar cerca de 2 a 3 iterações das AFO. A largura da barra deve 
verificar-se periodicamente e deve ser ajustada para corresponder à largura de ombros da criança, 
ou conforme o recomendado pelo seu médico ou ortoprotésico.

8 ANEXO I — ACESSÓRIOS OPCIONAIS

8.1 Acessórios opcionais

Imagem Nome Descrição

Adaptador
Montagem universal que proporciona a comodidade do sistema de presilha rápida Ponseti® 
ao utilizar uma AFO alternativa. Isto permite ao cliente fixar uma gama alargada de AFO de 
correção à barra de abdução Ponseti®.

9 GLOSSÁRIO

Termo Significado

Dispositivo ortótico 
de abdução do pé

A abdução é um movimento que afasta uma estrutura ou parte da linha média do corpo. Um dispositivo 
ortótico de abdução mantém o pé num alinhamento adequado com a linha média.

Dorsiflexão A dorsiflexão é a flexão do pé no sentido ascendente, a partir do tornozelo.

Equino
Equino é um quadro clínico no qual o movimento de viragem da articulação do tornozelo para cima 
é limitado. Uma pessoa com equino não tem flexibilidade para levantar a parte da frente do pé no 
sentido da parte da frente da perna. O equino pode ocorrer num dos pés ou em ambos.

Gesso Um procedimento para manter o pé boto no lugar após a manipulação. Envolve-se o pé com 
um revestimento de proteção e em seguida aplica-se o gesso, que é moldado no lugar. 

Método de Ponseti
O Método de Ponseti é um processo de tratamento não cirúrgico do pé boto, desenvolvido pelo 
Dr. Ignacio Ponseti. O método utiliza a manipulação cuidadosa e o gesso para deslocar gradualmente 
o pé para a posição correta. 

Ortoprotésico
Um ortoprotésico é um profissional de saúde que fabrica e adapta dispositivos ortóticos e talas 
(ortóteses) para pessoas que necessitam de sustentação adicional para partes do corpo que tenham 
ficado enfraquecidas devido a lesão, doença ou perturbações dos nervos, músculos ou ossos.

Ortótese para tornozelo 
e pé (em inglês: Ankle 
Foot Orthosis, ou AFO)

Uma AFO é um dispositivo ortótico, geralmente feito de plástico, que se usa na parte inferior da perna 
e no pé para sustentar o tornozelo e segurar o pé e o tornozelo na posição correta.

Pé boto (Talipes)

O pé boto (Talipes equinovarus) é uma deformidade congénita frequente, no qual o pé está torcido 
na sua forma ou posição. 
No pé boto, o pé aparenta estar torcido e pode mesmo parecer estar virado de cima para baixo. Apesar 
da aparência, o pé boto em si não causa qualquer desconforto ou dor.
O tratamento é geralmente bem-sucedido e inclui o alongamento e a colocação de gesso (Método de 
Ponseti) ou o alongamento e colocação de adesivos (método francês). Por vezes, é necessária cirurgia.
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Termo Significado

Selins de pressão Um selim de pressão é um pedaço de borracha macia e flexível que se fixa à correia média da AFO para 
proporcionar um alívio adicional da pressão da correia.

Tenotomia
Uma libertação do tendão de Aquiles, também designada como tenotomia, é um procedimento 
cirúrgico que envolve o corte do tendão de Aquiles para permitir a dorsiflexão final do pé. 
O procedimento é utilizado para corrigir a deformidade em equino observada no pé boto.

10 LEGENDA DOS ÍCONES

Ícone Significado Ícone Significado

Ortótese para tornozelo e pé (AFO) Cuidado

Representante autorizado na Comunidade 
Europeia Data de fabrico

Fabricante Importador do registo

Utilização múltipla num único paciente Não esterilizado

Indica que o artigo é um dispositivo médico Número de catálogo

Marca CE (em conformidade com o Regulamento 
(UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de Abril de 2017, 
sobre Dispositivos Médicos)

Código do lote

Consulte as instruções de utilização


