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SAISTĪBU ATRUNA
MD Orthopaedics nesniedz nekādus apliecinājumus vai garantijas attiecībā uz šo rokasgrāmatu un, ciktāl likums to pieļauj, skaidri
ierobežo savu atbildību par jebkādas garantijas nepildīšanu, kas var būt netieši norādīta saistībā ar šīs rokasgrāmatas aizstāšanu ar citu
rokasgrāmatu. Turklāt MD Orthopaedics patur tiesības jebkurā laikā pārstrādāt šo izdevumu, neuzņemoties pienākumu informēt jebkuru
personu par pārstrādāto izdevumu.
Kā izstrādājumu projektētājs un ražotājs MD Orthopaedics nesniedz ārstniecisko palīdzību, padomu vai informāciju. Informāciju par
ārstnieciskās palīdzības, tostarp palīdzības, kas saistīta ar MD Orthopaedics izstrādājumu lietošanu, un citu pieejamo izvēles iespēju
riskiem un ieguvumiem sniedz vienīgi ārsti vai citi veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēji. Ja jums ir jautājumi par jūsu bērna ārstēšanu,
ir svarīgi tos pārrunāt ar atbilstošo veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju.
MD Orthopaedics negarantē un nevar garantēt noteiktus rezultātus, kas izriet no tā izstrādājumu lietošanas.
Šajā dokumentācijā sniegtā informācija satur iekļauto izstrādājumu darbības efektivitātes vispārīgus aprakstus un/vai tehniskos
raksturojumus. Šī dokumentācija nav paredzēta tam, lai aizstātu šo izstrādājumu piemērotības vai drošuma noteikšanu konkrētiem
lietošanas veidiem, un to nedrīkst izmantot šādai noteikšanai. Lietotāja pienākums ir veikt atbilstošu un pilnīgu izstrādājumu risku analīzi,
novērtēšanu un izmēģināšanu attiecībā uz attiecīgo konkrēto lietošanas veidu vai lietošanu. Ne MD Orthopaedics, ne kāda tā filiāle vai
meitasuzņēmums neatbild vai neuzņemas saistības par šajā dokumentā iekļautās informācijas nepareizu izmantošanu. Ja jums ir kādi
ierosinājumi uzlabojumiem vai labojumiem vai esat atradis kļūdas šajā izdevumā, lūdzam informēt mūs.
Lietojot šo izstrādājumu, jāievēro visi attiecīgie valsts, reģionālie un vietējie drošības noteikumi. Drošības apsvērumu dēļ un lai palīdzētu
nodrošināt atbilstību dokumentētajiem sistēmas datiem, sastāvdaļas drīkst labot tikai ražotājs.
Ja ierīces izmanto tādiem lietošanas veidiem, kam ir spēkā tehniskās drošības prasības, jāievēro attiecīgie norādījumi. Ja šo informāciju
neievēro, var gūt traumu vai sabojāt ierīci.
MD Orthopaedics ir darījis visu iespējamo, lai novērstu to, ka ierīču marķējumā, lietošanas pamācībā, piedāvājumā, nodošanā lietošanā un
reklāmā tiek izmantots teksts, nosaukumi, preču zīmes, attēli un grafiskas vai citas zīmes, kas lietotāju vai pacientu var maldināt par ierīces
paredzēto nolūku, drošību un darbības efektivitāti.
Autortiesības © 2021 MD Orthopaedics, Inc.
Visas tiesības ir aizsargātas. Nevienu šī izdevuma daļu nedrīkst nekādā veidā vai ar nekādiem līdzekļiem atveidot, izplatīt vai pārsūtīt,
tostarp fotokopējot, ierakstot vai ar citām elektroniskām vai mehāniskām metodēm, bez izdevēja iepriekšējas rakstiskas atļaujas.
Lai pieprasītu atļauju, rakstiet izdevējam uz tālāk norādīto adresi.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 ASV
1-877-766-7384
www.mdorthopaedics.com
PREČU ZĪMES
Mitchell Ponseti® un Ponseti® ir MD Orthopaedics reģistrētas preču zīmes.
MD Orthopaedics ir darījis visu iespējamo, lai sniegtu informāciju par preču zīmēm attiecībā uz uzņēmumu nosaukumiem, izstrādājumiem
un pakalpojumiem, kas ir minēti šajā rokasgrāmatā. Tālāk attēlotās preču zīmes iegūtas no dažādiem avotiem. Visas preču zīmes ir to
attiecīgo īpašnieku īpašums.
Vispārējs paziņojums. Daži šajā rokasgrāmatā izmantotie izstrādājumu nosaukumi ir izmantoti tikai identificēšanas nolūkā un var būt to
attiecīgo uzņēmumu preču zīmes.

1. PRIEKŠVĀRDS
1.1. Paredzētais nolūks
Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortoze (Ankle Foot Orthotic, AFO) un Ponseti® abdukcijas bandāža ir potītes un pēdas ortoze
(bandāža), ko paredzēts izmantot ārstēšanā pēc Ponseti metodes, lai zīdaiņiem un bērniem līdz astoņu gadu vecumam koriģētu iedzimtu
iekšupvērstu greizo pēdu (Congenital Talipes Equinovarus, CTEV). Bandāža ir paredzēta, lai novērstu recidīvu (papēža greizu (equinus) un
iekšupvērstu (varus) deformāciju).
AFO jānozīmē ārstam, kas ir apguvis stampas pēdas ārstēšanu pēc Ponseti metodes, un parasti to nēsā 23 stundas dienā trīs mēnešus pēc
šinas uzlikšanas un pēc tam naktī un snaudas laikā līdz četriem gadiem.
Klīniskais tehniskais ortopēds, kas arī ir apguvis Ponseti metodi, var palīdzēt ārstam noteikt bērna AFO pareizo izmēru. Tehniskais ortopēds
var arī apmācīt bērna vecākus un ģimenes locekļus, kā bērna pēdai pareizi uzlikt AFO, kādas norādes var liecināt par protēzes sliktu
piegulēšanu vai citām problēmām un kā noteikt, kad ir laiks pāriet uz nākamā izmēra ortozi.
Citi klīniskās komandas dalībnieki, kas ir apguvuši Ponseti metodi, – medmāsas, ārstu palīgi vai citi sertificēti veselības aprūpes speciālisti –
arī var apmācīt vecākus, kā pareizi lietot AFO, un, ja vajadzīgs, pielāgot protēzes piegulēšanu vai izmēru.
Bērna vecāki vai ģimenes locekļi, vai cits ieceltais aprūpētājs ir atbildīgs par to, lai tiktu stingri ievērots nozīmētais ārstēšanas pēc Ponseti
metodes režīms: 23 stundas dienā trīs mēnešus, pēc tam gulēšanas laikā un snaudas laikā nākamos četrus gadus vai līdz brīdim, kad ārsts
norāda, ka ierīce vairs nav nepieciešama.
Dokuments MD-124.1
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1.2. Pacientu mērķgrupa un paredzētie lietotāji
MD Orthopaedics Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortozi (AFO) un Ponseti® abdukcijas bandāžu paredzēts nēsāt (≤ 8 gadus vecam)
bērnam ar stampas pēdu pēc tam, kad pabeigts ārstēšanas posms ar šinu.
Šis dokuments ir paredzēts to bērnu ārstam, tehniskajam ortopēdam, klīniskajai komandai, vecākiem un ģimenes locekļiem, kurus ārstē
ar Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortozi (AFO) un Ponseti® abdukcijas bandāžu.
1.3. Klīniskie ieguvumi
Ponseti metode ir neķirurģisks stampas pēdas ārstēšanas paņēmiens, ko izstrādājis Dr. Ignasio Ponseti (Ignacio Ponseti). Šajā metodē
ar liegām manipulācijām un šinas uzlikšanu pēdu pakāpeniski pārvieto pareizajā stāvoklī. Katru nedēļu šinu noņem, pēdu uzmanīgi
manipulē nākamajā stāvoklī un uzliek jaunu šinu. Šis process turpinās līdz 6–8 nedēļām.
Pēc ārstēšanas posma ar šinu pēdas pareizajā stāvoklī notur ar pēdas abdukcijas bandāžu (foot abduction brace, FAB). Bandāžu veido
potītes un pēdas ortoze (AFO) un savienojošais abdukcijas stienis. Lai korekcija saglabātos, bandāžu parasti nēsā 23 stundas dienā trīs
mēnešus, pēc tam naktī un snaudas laikā līdz četriem gadiem vai kā nozīmējis ārsts.
Pareizi ārstējot un stingri ievērojot ārsta nozīmēto bandāžas nēsāšanas protokolu, paredzams, ka vairumā gadījumu stampas pēda ir
koriģējama līdz laikam, kad bērns sasniedz 4 vai 5 gadu vecumu.
MD Orthopaedics nesniedz ārstniecisko palīdzību, padomu vai informāciju. Informāciju par ārstnieciskās palīdzības, tostarp palīdzības,
kas saistīta ar MD Orthopaedics izstrādājumu lietošanu, riskiem un ieguvumiem drīkst sniegt vienīgi ārsts vai citi kvalificēti veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzēji, kas ārstē jūsu bērnu. Ja jums ir jautājumi par jūsu bērna ārstēšanu, ir svarīgi, lai jūs tos pārrunātu ar
atbilstošo veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju.
1.4. Drošības brīdinājumu skaidrojums
Apzīmējums “Piesardzību!” norāda uz zema riska bīstamību, no kuras neizvairoties var izraisīt vieglu vai vidēji smagu traumu.
Norāda uz informāciju, kas uzskatāma par svarīgu, bet ne saistītu ar bīstamību.
1.5. Paturēšanas norādījumi
Pirms šī izstrādājuma lietošanas izlasiet un izprotiet šo rokasgrāmatu un tajā sniegtos norādījumus par drošību. Pretējā gadījumā var
gūt traumu.
Ievērojiet visus norādījumus.
Izstrādājumu drīkst lietot tikai cilvēki, kas ir izlasījuši visu šo lietotāja rokasgrāmatu un pilnībā saprot tās saturu.
Pārliecinieties, ka ikviens cilvēks, kas izmanto šo izstrādājumu, ir izlasījis šos brīdinājumus un norādījumus un ievēro tos.
Ražotājs nav atbildīgs par materiālā kaitējuma vai miesas bojājuma gadījumiem, ko izraisījusi nepareiza rīcība vai norādījumu par drošību
neievērošana. Šādos gadījumos garantija tiek anulēta.
Šī garantija nav nododama citiem un sedz tikai normālu nolietojumu. Ja izstrādājumu pārtaisa un pēc pārdošanas pārveido, garantija tiek
anulēta. Ja rodas problēmas, kas šajā garantijā nav norādītas, sazinieties ar mums. Netipiskus jautājumus izskatīsim atsevišķi.
1.6. Dokumentācijas un informācijas iegūšana
1.6.1. Dokumentācijas pasūtīšana
Papildu dokumentāciju, norādījumus lietotājam un tehnisko informāciju var pasūtīt, zvanot MD Orthopaedics pa tālruni 1-877-766-7384.
1.6.2. Citas valodas
Lietošanas pamācības rokasgrāmatas ir pieejamas citās valodās.
1.6.3. Atbildes par dokumentāciju
Ja MD Orthopaedics izstrādājuma dokumentāciju lasāt internetā, visus komentārus varat iesniegt atbalsta tīmekļa vietnē. Komentārus var
sūtīt arī uz e-pastu info@mdorthopaedics.com. Mēs augstu vērtējam jūsu komentārus.
1.6.4. Atbalsts un apkalpošana
Lai saņemtu atbildes uz jautājumiem, informāciju, tehnisko palīdzību vai lai pasūtītu norādījumus lietotājam, sazinieties ar mums.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 ASV
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384
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1.6.5. Ražotāja nosaukums un adrese
Ierīci, uz kuru attiecas šī lietotāja rokasgrāmata un kas ir piemērota lietošanai Eiropas Savienībā, izgatavo tālāk norādītā fiziskā vai juridiskā
persona, un tā ir ierīces ražotāja.
Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortozes un Ponseti® abdukcijas bandāžas ražotājs:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 ASV
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

2. IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
2.1. Paredzētais lietojums un paredzamā nepareizā lietošana
Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortoze ir I klases medicīniska ierīce, kas izmantojama tikai bērniem, kuriem stampas pēdu koriģē,
ārstējot pēc Ponseti metodes, un tikai, kā nozīmējis ārsts, kas ir pilnībā apguvis Ponseti metodi.
Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortozi nedrīkst izmantot bez ārsta, kas ir apguvis Ponseti metodi, norādījuma, un tā ir jāizmanto
tikai, kā nozīmēts.
Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortozi nedrīkst izmantot neviena cita ortopēdiska stāvokļa ārstēšanai, izņemot stampas pēdu,
ja ārsts vai tehniskais ortopēds nav nozīmējis citādi.
Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortoze jāizmanto kopā tikai ar tālāk norādītajiem oriģinālajiem piederumiem un sastāvdaļām.
• Ponseti® regulējams stienis
o Pieejams ar dorsifleksijas leņķi 10 vai 15 grādi
• Mitchell Dobbs stienis ar atsperi
• Spiediena paliktņi
• Stieņa apvalki
	Lai efektīvi koriģētu bērna stampas kāju, ir ļoti būtiski apgūt pareizu bandāžas uzlikšanu un novērst ādas bojājumus. NELIETOJIET
šo ierīci, kamēr ārsts vai klīniskā komanda nav jūs apmācījusi. Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu, lai saņemtu palīdzību
apmācību resursu atrašanā.
2.2. Sterilizācijas stāvoklis un metode
Nav piemērojams, jo Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortoze nav sterils izstrādājums.
2.3. Drošuma un klīniskās darbības efektivitātes kopsavilkums
Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortoze ir I klases neimplantējama ierīce. Tāpēc drošuma un klīniskās darbības efektivitātes
kopsavilkums nav nepieciešams.
2.4. Tehniskais raksturojums
Mitchell Ponseti® AFO ir izgatavota no mīksta, konturēta elastomēra ieliktņa, kas amortizē un notur bērna pēdu vietā. No elastīga
sintētiskā zamša izgatavotas siksnas un korpuss atbilst pēdas formai, nodrošinot papildu ērtības un stabilitāti. AFO sānos ir atveres,
kas nodrošina ventilāciju un uztur pēdu vēsu, un papēdī ir atvere, kas palīdz papēdi pareizi novietot ortozē.
IEVĒROT! Ir nepieciešams valkāt zeķes, lai āda nesaskartos ar izstrādājumu.
Ponseti® abdukcijas stienis ir konstruēts tā, lai tas būtu viegli regulējams atbilstoši bērna plecu platumam. Ātri atbrīvojamie fiksatori
atvieglo stieņa piestiprināšanu AFO un noņemšanu no tās, kad tas nepieciešams bērna ģērbšanai, autiņu mainīšanai utt.
	Pēdas garums jāmēra no papēža līdz kājas īkšķa galam. Nepieskaitiet vietu augšanai, jo tas ir ņemts vērā nākamajā tabulā.
	Priekšlaikus dzimuša 1., 2. izmēra AFO ir pastāvīgi piestiprināta regulējamam stienim.
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Pēdas garums
(mm)

Izmērs (ASV)

Izmērs (AK)

Izmērs (ES)

no 60 līdz 62

Priekšlaikus dzimis 1

-

-

no 63 līdz 66

Priekšlaikus dzimis 2

-

-

no 67 līdz 70

0000

-

-

no 71 līdz 75

000

-

-

no 76 līdz 80

00

-

-

no 81 līdz 87

0

-

-

no 88 līdz 92

1

0,5

16

no 93 līdz 102

2

1

17

no 103 līdz 112

3

2

18

no 113 līdz 122

4

3

19

no 123 līdz 132

5

4

20

no 133 līdz 142

6

5

22

no 143 līdz 152

7

6

23

no 153 līdz 162

8

7

24

no 163 līdz 172

9

8

25

no 173 līdz 182

10

9

27

no 183 līdz 192

11

10

28

no 193 līdz 202

12

11

30

Ponseti® abdukcijas
stieņu izmēri

Minimālais platums
(cm)

Maksimālais platums
(cm)

Īpaši īss

17,3

25

Īss

20

30

Garš

23,5

37,8

2.4.1. Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortoze

a. Gumijas oderējums
b. Mēlīte
c. Sintētiskā
zamša siksnas
d. Sprādzes
e. Pamatne
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2.4.2. Ponseti® abdukcijas stienis

a. Ātri atbrīvojamie fiksatori
b. Platuma regulēšanas stienis
Komplektā ir arī sešstūra atslēga (uzgriežņu atslēga), ar ko regulēt abdukcijas stieni, kā aprakstīts 4.3. sadaļā.

3. NORĀDĪJUMI PAR DROŠĪBU

Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortozi (AFO) un Ponseti® abdukcijas bandāžu drīkst lietot tikai atbilstoši šiem norādījumiem
un tam, kā norādījis ārsts vai cits klīniskās komandas dalībnieks.
Ja AFO vai stieni uzliek nepareizi, var rasties ādas kairinājums, jēlumi un tulznas.
Ir nepieciešams valkāt zeķes, lai āda nesaskartos ar izstrādājumu un nerastos ādas kairinājums un tulznas.
Ja bērnam ir sāpes, tulznas, jēlumi vai ja bērna pēda redzami slīd ortozē AFO, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai klīnisko komandu.
Nesalieciet stieni un neļaujiet bērniem staigāt, kad stienis ir piestiprināts. Ja stieni saliec, tas var apdraudēt terapeitisko nozīmi,
un lietošanas laikā tas var sabojāties, un tādējādi radīt kaitējumu pacientam.
SVARĪGI! Apģērbšanas vietai jābūt labi apgaismotai, un tajā nedrīkst būt apstākļu, kas novērš uzmanību, lai AFO varētu uzlikt pareizi.
Ja AFO vai stieni uzliek nepareizi, var rasties ādas kairinājums, jēlumi un tulznas.
 irms šī izstrādājuma lietošanas izlasiet un izprotiet šo rokasgrāmatu un tajā sniegtos norādījumus par drošību. Pretējā
P
gadījumā var gūt traumu.
3.1. Kā droši lietot izstrādājumu
3.1.1. Tehniskais darba mūžs
• Visas daļas ir konstruētas tā, lai tās, normāli lietojot, visu lietošanas ciklu kalpotu vienam pacientam.
• Vidēji katra AFO derēs 3–9 mēnešus. Daži bērni aug ātri, un viņiem ortoze būs jāmaina pēc trim mēnešiem. Bērna augšanas
ātrumam palēninoties, paredzams ilgāks ortozes kalpošanas laiks.
• Stieņi ir regulējami, un tiem vajadzētu derēt aptuveni 2–3 AFO nomaiņai. Stieņa platums periodiski jāpārbauda un jānoregulē
atbilstoši bērna plecu platumam vai kā ieteicis ārsts vai tehniskais ortopēds.
3.1.2. Informācija par drošību saistībā ar paredzēto lietojumu un paredzamo nepareizo lietošanu
• Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortozi un Ponseti® abdukcijas bandāžu drīkst lietot tikai atbilstoši šiem norādījumiem
un tam, kā norādījis ārsts vai cits klīniskās komandas dalībnieks.
• Ja bērnam ir sāpes, tulznas, jēlumi vai ja ierīces nav labā stāvoklī vai pareizi neder bērnam, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai
klīnisko komandu.
• Pārmērīgi nepievelciet regulēšanas skrūves.
• Nelietojiet Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortozi un Ponseti® abdukcijas bandāžu, ja tā nav labā stāvoklī vai pareizi
neder bērnam.
• Kad bērns valkā stieni, sargiet bērnu, sevi un mēbeles no sitiena ar to. Stieni ieteicams polsterēt ar Ponseti® stieņa apvalku.
3.1.3. Izstrādājuma ierobežojumi un kontrindikācijas
• Nesalieciet stieni un neļaujiet bērniem staigāt, kad stienis ir piestiprināts. Ja stieni saliec, tas var apdraudēt terapeitisko nozīmi,
un lietošanas laikā tas var sabojāties, un tādējādi radīt kaitējumu pacientam.
• Nelietojiet Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortozi, ja tā nav labā stāvoklī vai pareizi neder bērnam.
• Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortozi nedrīkst izmantot bez ārsta, kas ir apguvis Ponseti metodi, norādījuma, un tā ir
jāizmanto tikai kā nozīmēts.
• Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortozi nedrīkst izmantot neviena cita ortopēdiska stāvokļa ārstēšanai, izņemot stampas
pēdu, ja ārsts vai tehniskais ortopēds nav nozīmējis citādi.
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3.1.4. Informācija par drošību, ja ierīci izmanto kopā ar citām ierīcēm
• Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortoze jāizmanto kopā tikai ar tālāk norādītajiem oriģinālajiem piederumiem un sastāvdaļām.
o Ponseti® abdukcijas stienis
o Mitchell Dobbs stienis ar atsperi
o Spiediena paliktņi
o Ponseti® stieņa apvalki
Ja izstrādājumu pārtaisa un/vai pēc pārdošanas pārveido, garantija tiek anulēta, un var gūt traumu.
3.1.5. Informācija par drošību attiecībā uz lietošanu
• Ja bērnam ir sāpes, tulznas, jēlumi vai ja bērna pēda redzami slīd ortozē AFO, nekavējoties konsultējieties ar ārstu vai klīnisko
komandu.
• Nesalieciet stieni un neļaujiet bērniem staigāt, kad stienis ir piestiprināts. Ja stieni saliec, tas var apdraudēt terapeitisko nozīmi,
un lietošanas laikā tas var sabojāties, un tādējādi radīt kaitējumu pacientam.
3.1.6. Droša likvidēšana
• Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortozi var izmest kopā ar parastajiem atkritumiem. Neviena ierīces sastāvdaļa nav otrreiz
pārstrādājama.
3.2. Iespējama ietekme uz veselību
Bandāža ir jānēsā 23 stundas dienā trīs mēnešus, pēc tam 12–14 stundas dienā (snaudas laikā un naktī) 4 gadus vai kā norādījis ārsts.
Vietai jābūt labi apgaismotai, un tajā nedrīkst būt apstākļu, kas novērš uzmanību, lai AFO varētu uzlikt pareizi. Ja AFO vai stieni uzliek
nepareizi, var rasties ādas kairinājums, jēlumi un tulznas.
Ja AFO lieto nepareizi, var būt stampas pēdas recidīvs vai bērns var gūt pēdas traumu. Ja lietotājam un/vai pacientam saistībā ar ierīci
rodas kāds nopietns negadījums, par to jāziņo MD Orthopaedics, Inc. un tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā lietotājs un/vai
pacients ir reģistrēts.
Ja rodas problēmas, kas šajā garantijā nav norādītas, sazinieties ar MD Orthopaedics.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 ASV
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384
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4. LIETOŠANAS PAMĀCĪBA
4.1. Stampas pēdas ārstēšanas pārskats

Šajā infografikā ir sniegta informācija, nevis padoms. Ja jums nepieciešama medicīniskā konsultācija, konsultējieties ar ārstu vai citu atbilstošu
medicīnas speciālistu.
Netiek dotas nekādas garantijas par sniegto medicīnisko informāciju, un MD Orthopaedics netiek uzlikta nekāda atbildība, ja lietotājs cieš
zaudējumu, paļaujoties uz šajā infografikā sniegto informāciju.
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4.2. Mitchell Ponseti® AFO
Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet AFO. Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu, salūzušu vai pareizi nedarbojošos AFO
vai stieni, citādi bērns var gūt traumu un/vai ārstēšana var būt neefektīva. Kopā ar AFO vienmēr jāvalkā zeķes, lai novērstu tiešu
saskari ar ādu.

1.

Atveriet AFO, lai visas zamša siksnas būtu vaļā un varētu ievietot pēdu. Sprādzes paredzētas pēdas
iekšpusē. Tās atbilstoši ārsta izvēlei vai individuālam lietošanas ērtumam var novietot ārpusē.

2.

Turot apakšstilbu, uzmanīgi iebīdiet pēdu vietā, līdz papēdis droši atduras pret AFO aizmuguri un
apakšu. Lai novērstu ādas saskari ar AFO, nepieciešamas zeķes, kas nosedz pēdu un apakšstilbu.
Papēža precīzs novietojums ortozē AFO atšķirsies atbilstoši stampas pēdas veidam un smaguma
pakāpei. Ja papēdi bīda vietā ar spēku, var rasties jēlumi, tāpēc jautājiet ārstam, lai pārbaudītu
pareizu novietojumu.

3.

Pavelciet mēlīti horizontāli potītei un ar īkšķi noturiet vietā. Atverei mēlītē jābūt potītes centrā virs
vidējās siksnas.

4.

Stingri aizsprādzējiet vidējo siksnu virs horizontālās mēlītes. Stingri aizsprādzējiet potītes siksnu,
bet nesavelciet pārāk stingri, citādi var rasties ādas kairinājums un jēlumi.

5.

Paskatieties caur papēža atveri AFO aizmugurē, lai pārliecinātos, ka papēdis ir pilnīgi līdz AFO
apakšai un aizmugurei. Pēc tenotomijas un pēdējās šinas uzlikšanas reizes papēdis sākotnēji var
nespēt pieskarties AFO apakšai, taču laika gaitā tas pieskarsies. Ja atverē papēdis nav redzams,
vēlreiz sakārtojiet mēlīti un vidējo siksnu, lai papēdi novietotu pareizi.
Dažos gadījumos papēdis pieskarsies AFO apakšai, bet citos gadījumos papēdis būs tik tikko
redzams caur papēža atveri. Šādos sarežģītos gadījumos papēdis laika gaitā pazemināsies, ja vien
potītes kustība būs atbilstoša. Ja papēdi bīda ortozē AFO ar spēku un vidējo siksnu savelk pārāk
stingri, var rasties ādas kairinājums, jēlumi un samazināties bandāžas padevīgums.
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6.

Kad augšējās siksnas ir cieši savilktas un papēdis ir nostiprināts vietā, ja nepieciešams, aizsprādzējiet
pirkstu siksnu un vēlreiz savelciet pārējās siksnas.

4.3. Ponseti® abdukcijas stienis
Stienis jānoregulē tā, lai stieņa platums būtu vienāds ar vai pat mazliet platāks par bērna plecu platumu. Bērna plecu platumu mēriet no
kreisā pleca ārpuses līdz labā pleca ārpusei. Noregulējiet stieņa garumu no kreisās pēdas paliktņa vidus līdz labās pēdas paliktņa vidum
tā, lai tas būtu vienāds ar nomērīto plecu platumu.
1. Ar komplektā esošo sešstūra atslēgu palaidiet vaļīgāk regulēšanas skrūves stieņa aizturī. Noregulējiet stieņa platumu atbilstoši bērna
plecu platumam, kā vadierīci izmantojot centrālo skrūvi papēžu paliktņos. Pievelciet regulēšanas skrūves stieņa aizturī.

2. Ar skrūvgriezi palaidiet vaļīgāk papēža paliktņa centrālo skrūvi; izskrūvējiet ārējo skrūvi. Pagrieziet fiksatoru vēlamajā leņķī, uzstādot
ārējo rotāciju, kā noteicis ārsts. Atbilstošā atverē ielieciet ārējo skrūvi. Pievelciet abas skrūves.

3. Fiksatoru ievietojiet AFO zolē, līdz sadzirdēsiet “klikšķi” –, kad ortozes būs pareizi iegūlušas, atskanēs klikšķis. Pēc salikšanas
pārbaudiet, vai stieņa aizturis un ātri atbrīvojamie fiksatori ir saslēgušies, pavelkot AFO, lai tā neatvienotos no stieņa. Ja konstatējat
bojājumu, pārtrauciet ierīces lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

5. SAGATAVOŠANA
5.1. Kā transportēt un glabāt izstrādājumu
Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortozi un Ponseti® abdukcijas bandāžu pārvadā istabas temperatūrā, un īpaša rīcība
transportēšanas vai glabāšanas laikā nav nepieciešama.

6. APKOPE
6.1. Ierīces atkārtota lietošana
Visas daļas paredzēts lietot vienam pacientam normālas lietošanas apstākļos, kā nozīmējis ārsts.
Normāla lietošana ietver AFO un Ponseti® abdukcijas stieņa lietošanu katru dienu līdz 23 stundām dienā vai kā nozīmējis ārsts.
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6.1.1. Ierīces tīrīšana
Lai tīrītu ierīci, rīkojieties, kā norādīts tālāk.
1. Mazgājiet AFO ar rokām vai veļas mazgājamajā mašīnā vēsā ūdenī ar saudzīgas mazgāšanas programmu un vāju mazgāšanas līdzekli.
2. Pirms lietošanas nogaidiet, kamēr AFO pavisam izžūst.
M
 itchell Ponseti® potītes un pēdas ortozi nemazgājiet karstā ūdenī. Citādi sintētiskā zamša siksnas var savīties, sarauties,
atdalīties vai atslāņoties. Nelieciet AFO mehāniskā žāvētājā. Žāvējiet tikai gaisā.
6.2. Kā pārbaudīt izstrādājumu
Pirms ierīces uzlikšanas bērna pēdai katru reizi jāpārbauda, vai Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortoze (AFO) un Ponseti® abdukcijas
stienis pareizi der, vai tām nav ražošanas defektu un bojājumu.
Pirms katras lietošanas reizes rūpīgi pārbaudiet Mitchell Ponseti® potītes un pēdas ortozi (AFO) un Ponseti® abdukcijas
bandāžu. Nekādā gadījumā nelietojiet bojātu, salūzušu vai pareizi nedarbojošos AFO vai stieni, citādi bērns var gūt traumu un/vai
ārstēšana var būt neefektīva. Sazinieties ar klientu apkalpošanas centru, lai saņemtu palīdzību, ja nepieciešams.

7. PROBLĒMU NOVĒRŠANA
7.1. Kā konstatēt un novērst problēmas
7.1.1. Problēmu novēršana, ko veic nekvalificētas personas
Kļūda

Cēlonis

Risinājums

Bērnam veidojas tulznas vai citi ādas
bojājumi

Nepareiza piegulēšana un/vai lietošana

Sazinieties ar ārstu vai veselības aprūpes
speciālistu.

Saplīsusi AFO (6 lietošanas mēnešos)

Ražošanas defekts vai bojāta normālas
lietošanas gaitā

Sazinieties ar iegādes vietu.

Saplīsusi AFO (pēc 6 lietošanas mēnešiem)

Bojāta normālas lietošanas gaitā

Sazinieties ar iegādes vietu.

Saplīsis stienis, ātri atbrīvojamā fiksatora
savienotājs, papēža paliktnis vai stieņa
aizturis

Bojāts normālas lietošanas gaitā

Sazinieties ar iegādes vietu.

Nepareizs izmērs (7 dienu laikā kopš
saņemšanas)

Izmēra noteikšanas kļūda

Sazinieties ar iegādes vietu.

7.2. Bieži uzdotie jautājumi
Jautājums

Atbilde

Vai sprādzēm jābūt pēdas
iekšpusē vai ārpusē?

AFO ir konstruēta tā, lai sprādzes būtu pēdas iekšpusē. Šī konstrukcijas iezīme paredzēta, lai vecākiem
palīdzētu AFO uzvilkšanā un novilkšanā. Ponseti speciālisti atļauj sprādzes novietot pēdas ārpusē,
ja speciālists tam dod priekšroku vai klientam tā ir ērtāk. Ja sprādzes novieto ārpusē, darbības
efektivitāte nemainīsies un traumas risks neradīsies.

Es tikko saņēmu pasūtījumu,
un šķiet, ka AFO ir par lielu/
mazu. Vai ir cits izmērs,
kas derētu labāk?

Sazinieties ar iegādes vietu.

Bērna papēdis nav AFO apakšā.
Vai kaut kas nav kārtībā?

Ja papēdis nav redzams papēža atverē, jautājiet ārstam, vai stampas pēda tiek pilnībā koriģēta.
Ja ārsts norāda, ka korekcija ir laba, iespējams, nav nepieciešams papēdi ar spēku nobīdīt AFO
apakšā, citādi var rasties ādas kairinājums, sastiprinājuma radīts neērtums un samazināties
bandāžas padevīgums.
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Jautājums

Atbilde

Cik ilgi kalpos katrs AFO pāris?

Vidēji AFO derēs 3–9 mēnešus. Daži bērni aug ātri, un viņiem vajadzēs jaunu AFO trīs mēnešu laikā.
Bērna augšanas ātrumam palēninoties, katrai AFO paredzams ilgāks kalpošanas laiks.

Cik ilgi kalpos stienis?

Stieņi ir regulējami, un tiem vajadzētu derēt aptuveni 2–3 AFO nomaiņai. Stieņa platums periodiski
jāpārbauda un jānoregulē atbilstoši bērna plecu platumam vai kā ieteicis ārsts vai tehniskais ortopēds.

8. I PIELIKUMS. PAPILDU PIEDERUMI
8.1. Papildu piederumi
Attēls

Nosaukums

Apraksts

Adapters

Universāls balsts, kas Ponseti® ātri atbrīvojamo fiksatoru sistēmu padara ērti lietojamu,
ja izmanto citu AFO. Tādējādi klients Ponseti® abdukcijas stienim var piestiprināt ļoti
dažādas koriģējošās AFO.

9. VĀRDNĪCA
Termins

Skaidrojums

Dorsifleksija

Dorsifleksija ir pēdas liekums virzienā uz augšu no potītes.

Greizums (equinus)

Greizums ir stāvoklis, kad pēdas locītavas saliekšana uz augšu ir ierobežota. Ja kādam ir pēdas greizums,
viņam nav lokanības, lai pēdas virspusi paceltu kājas priekšpuses virzienā. Greiza var būt viena vai
abas pēdas.

Pēdas abdukcijas
bandāža

Abdukcija ir kustība, kas kādu struktūru vai daļu velk prom no ķermeņa viduslīnijas. Abdukcijas bandāža
pēdu notur pareizā salāgojumā pret viduslīniju.

Ponseti metode

Ponseti metode ir neķirurģisks stampas pēdas ārstēšanas paņēmiens, ko izstrādājis Dr. Ignasio Ponseti
(Ignacio Ponseti). Šajā metodē ar liegām manipulācijām un šinas uzlikšanu pēdu pakāpeniski pārvieto
pareizajā stāvoklī.

Potītes un pēdas ortoze
(AFO)

AFO ir bandāža, ko parasti izgatavo no plastmasas un nēsā uz apakšstilba un pēdas, lai atbalstītu potīti,
noturētu pēdu un potīti pareizā stāvoklī

Šinas uzlikšana

Procedūra stampas pēdas noturēšanai vietā pēc manipulācijas. Ap pēdu aptin polsterējumu, pēc tam
uzliek ģipsi un izveido šinu.

Spiediena paliktņi

Spiediena paliktnis ir mīkstas, elastīgas gumijas gabals, ko piestiprina AFO vidējai siksnai, lai papildus
mazinātu siksnas radīto spiedienu.

Stampas pēda
(greizā pēda)

Stampas pēda (iekšupvērsta greizā pēda) ir izplatīts iedzimts defekts, kad pēdas forma ir sagriezta vai
stāvoklis ir izgriezts.
Stampas pēdas gadījumā pēda ir izgriezta un pat var izskatīties, it kā tā būtu ačgārni. Neraugoties
uz izskatu, pati stampas pēda nerada neērtības vai sāpes.
Ārstēšana parasti ir sekmīga un ietver stiepšanu un šinas uzlikšanu (Ponseti metode) vai stiepšanu
un kinezioloģisko teipošanu (franču metode). Dažreiz ir nepieciešama ķirurģiska operācija.
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Termins

Skaidrojums

Tehniskais ortopēds

Tehniskais ortopēds ir veselības aprūpes speciālists, kas izgatavo un pielāgo bandāžas un šinas (ortozes)
cilvēkiem, kam traumas, slimības vai nervu, muskuļu vai kaulu darbības traucējumu novājinātām
ķermeņa daļām nepieciešams papildu atbalsts.

Tenotomija

Ahileja cīpslas atbrīvošana, ko sauc arī par tenotomiju, ir ķirurģiska procedūra, kurā pārgriež Ahileja
cīpslu, lai būtu iespējama pēdas galīgā dorsifleksija. Šo procedūru izmanto, lai koriģētu greizo
deformāciju, kas novērojama stampas pēdas gadījumā.

10. IKONU SKAIDROJUMS
Ikona

Skaidrojums

Ikona

Skaidrojums

Potītes un pēdas ortoze (AFO)

Piesardzību!

Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā

Izgatavošanas datums

Ražotājs

Oficiālais importētājs

Vienam pacientam, vairākkārtējai lietošanai

Nesterils

Norāda, ka izstrādājums ir medicīniska ierīce

Kataloga numurs

CE zīme (saskaņā ar 2017. gada 5. aprīļa Eiropas
Parlamenta un padomes Regulu (ES) 2017/745
par medicīniskajām ierīcēm)

Partijas kods

Skatīt lietošanas pamācību
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