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LAHTIÜTLUS
MD Orthopaedics ei anna ühtki kinnitust ega garantiid selle kasutusjuhendi kohta ning seadusega lubatud maksimummääras piirab
oma vastutust igasuguse võimaliku kaudselt väljendatud garantii suhtes sõnaselgelt üksnes selle kasutusjuhendi asendamisega teisega.
Peale selle jätab MD Orthopaedics endale õiguse seda publikatsiooni igal ajal muuta, ilma et sellega kaasneks kohustust kedagi sellest
teavitada.
MD Orthopaedics kui toodete disainija ja tootja ei paku meditsiinilist ravi, nõuandeid ega teavet. Teavet meditsiinilise ravi riskide ja kasu,
sh ravi kohta, mis hõlmab ettevõtte MD Orthopaedics toodete kasutamist, samuti olemasolevate alternatiivide kohta, annab üksnes arst
või muu tervishoiutöötaja. Kui teil on küsimusi oma lapse ravi kohta, siis tuleb neid arutada tervishoiuteenuse osutajaga.
MD Orthopaedics ei garanteeri ega saagi garanteerida oma toodete kasutamise tulemusel saadavaid kindlaid tulemusi.
Selles dokumendis esitatud teave sisaldab käsitletud toodete üldkirjeldusi ja/või tehnilisi omadusi. See dokument ei ole mõeldud nende
toodete sobivuse või töökindluse määramiseks konkreetseteks kasutusotstarveteks. Iga kasutaja kohustus on teha toodete asjakohane
ja täielik riskianalüüs, hindamine ja katsetamine konkreetse rakendusala jaoks või kasutamiseks. Ei MD Orthopaedics ega ükski selle
tütar- ega sidusettevõte ei vastuta selles kasutusjuhendis esitatud info väärkasutuse eest. Kui teil on soovitusi paranduste või muudatuste
kohta või kui te leiate kasutusjuhendis vigu, siis palun teavitage meid.
Seda toodet kasutades tuleb kinni pidada kõigist asjakohastest riiklikest, piirkondlikest ja kohalikest ohutusnõuetest. Ohutuse huvides
ja dokumenteeritud süsteemiandmete ühilduvuse tagamiseks tohib komponente parandada vaid tootja.
Kui seadmeid kasutatakse tehniliste ohutusnõuetega rakendusaladel, tuleb järgida asjakohaseid juhiseid. Selle teabe mittejärgimine võib
põhjustada vigastusi või seadmekahjustusi.
MD Orthopaedics on teinud kõik võimalikud pingutused, et ennetada olukordi, kus märgistus, kasutusjuhend, seadmete turuletoomine,
kasutuselevõtt või reklaam kasutab teksti, nimesid, kaubamärke, pilte ja jooniseid või muid märke, mis võivad kasutajat või patsienti
eksitada seoses seadme ettenähtud kasutuse, ohutuse ja funktsioonivõimega.
Autoriõigus © 2021, MD Orthopaedics, Inc.
Kõik õigused kaitstud. Ühtki väljaande osa ei tohi ilma avaldaja eelneva kirjaliku loata paljundada, levitada ega edasi anda mis tahes
kujul, sh kopeerimistehniliste, salvestus- ega muude elektrooniliste ega mehaaniliste vahenditega. Loa saamiseks kirjutage avaldajale
alltoodud aadressil.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
1 877 766 7384
www.mdorthopaedics.com
KAUBAMÄRGID
Mitchell Ponseti® ja Ponseti® on ettevõtte MD Orthopaedics registreeritud kaubamärgid.
MD Orthopaedics on teinud kõikvõimalikud pingutused, et esitada kaubamärgiteavet kasutusjuhendis mainitud ettevõttenimede,
toodete ja teenuste kohta. Allpool näidatud kaubamärgid on pärit eri allikatest. Kõik kaubamärgid on nende omanike vara.
Üldine märkus. Mõned selles kasutusjuhendis esitatud tootenimed on esitatud vaid identifitseerimise otstarbel ja võivad olla nende
valdajate kaubamärgid.

1 EESSÕNA
1.1 Ettenähtud kasutus
Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoos (AFO) ja Ponseti® abduktsioonitugi on labajala-hüppeliigese ortoos (tugi), mis on
mõeldud kasutamiseks Ponseti ravimeetodis kaasasündinud komppöia korral vastsündinutel ja lastel vanuses kuni kaheksa aastat.
Tugi on mõeldud relapsi ennetamiseks (püstpöidasend (equinus) ja kanna varus-pööratus).
AFO peab välja kirjutama Ponseti komppöia ravimeetodialase väljaõppe saanud arst ning seda kantakse üldjuhul 23 tundi päevas kolme
kuu jooksul pärast kipsimist ning seejärel öösiti ja magamise ajal neli aastat järjest.
Kliiniline ortoositehnik, kes on saanud ka Ponseti meetodialase väljaõppe, võib arsti assisteerida lapsele õiges suuruses AFO valimisel.
Ortoositehnik võib lapse vanematele ja perekonnale anda ka AFO õige kasutamise väljaõpet, selgitada, millised märgid võivad osutada
valele paigutusele või muudele probleemidele, ja seda, kuidas teha kindlaks, millal on õige aeg minna üle järgmisele suurusele.
Muud Ponseti meetodialase väljaõppe saanud kliinilise meeskonna liikmed – õed, abiarstid või muud litsentsitud tervishoiutöötajad –
võivad samuti vanematele õpetada, kuidas AFO-t õigesti kasutada, ja teha vajalikke muudatusi sobituses või suuruses.
Lapse vanemad, perekond või muud määratud hooldajad peavad vastutama, et ettenähtud Ponseti meetodi raviskeemi järgitakse
23 tundi päevas kolm kuud järjest ning seejärel magamise ajal järgmised neli aastat või kuni arst otsustab, et seadet ei ole enam vaja.
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1.2 Patsiendirühmad ja ettenähtud kasutajad
Ettevõtte MD Orthopaedics Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoos (AFO) ja Ponseti® abduktsioonitugi on mõeldud
kasutamiseks lastel vanuses ≤8 aastat, kellel on kaasasündinud komppöid, pärast ravi kipsimisperioodi lõppu.
See dokument on mõeldud Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoosi (AFO) ja Ponseti® abduktsioonitoega ravi saava lapse
arstile, ortoositehnikule, kliinilisele meeskonnale ja vanematele.
1.3 Kliiniline kasu
Ponseti meetod on komppöia mittekirurgiline ravimeetod, mille töötas välja dr Ignacio Ponseti. Meetod hõlmab õrna venitust ja kipsimist,
et jalg järk-järgult õigesse asendisse viia. Kips võetakse iga nädal maha, jalg venitatakse ettevaatlikult järgmisesse asendisse ja kipsitakse
uuesti. See protsess kestab 6 kuni 8 nädalat.
Pärast kipsimisperioodi hoitakse jalga õiges asendis labajala abduktsioonitoega (FAB). Tugi koosneb jalalaba-hüppeliigese ortoosist
(AFO) ja ühendavast abduktsioonilahasest. Tuge tuleb harilikult kanda 23 tundi päevas kolm kuud järjest ning seejärel päevase ja öise
une ajal kuni neli aastat või arsti ettekirjutuse järgi, et tagada korrektsiooni püsimine.
Õige ravi ning arsti esitatud toestusjuhistest kinnipidamise korral on võimalik enamik komppöia juhtumeid korrigeerida ajaks, kui laps
saab 4–5 aasta vanuseks.
MD Orthopaedics ei paku meditsiinilist ravi, nõuandeid ega teavet. Teavet meditsiinilise ravi riskide ja kasu, sh ravi kohta, mis hõlmab
ettevõtte MD Orthopaedics toodete kasutamist, annab üksnes arst või muu tervishoiutöötaja, kes teie last ravib. Kui teil on küsimusi oma
lapse ravi kohta, siis tuleb neid arutada tervishoiuteenuse osutajaga.
1.4 Ohutushoiatuste seletus
Hoiatus osutab väheohtlikule olukorrale, mille realiseerumine võib põhjustada kergeid või keskmisi vigastusi.
Osutab tähtsale teabele, mis ei ole seotud ohtudega.
1.5 Hoiundamisjuhised
Enne selle toote kasutamist tuleb kasutusjuhend ja ohutusjuhised tervenisti läbi lugeda ja neist aru saada. Muidu võivad tekkida
vigastused.
Järgige kõiki juhiseid.
Toodet tohivad kasutada üksnes isikud, kes on selle kasutusjuhendi täielikult läbi lugenud ja sellest aru saanud.
Kõik toodet kasutavad isikud peavad olema need hoiatused ja juhised läbi lugenud ning neid järgima.
Tootja ei vastuta materjalikahjustuste ega isikuvigastuste eest, mille põhjuseks on toote vale käsitsemine või ohutusjuhiste eiramine.
Sellistel juhtudel garantii tühistatakse.
See poliis/garantii ei ole edasiantav ja see katab üksnes tavapärase kulumise. Toote ümberehitamine ja järelturu modifikatsioonid
tühistavad garantii. Võtke meiega ühendust, kui teil tekivad probleemid, mida ei ole selles poliisis nimetatud. Ebatüüpiliste juhtumitega
tegeletakse eraldi.
1.6 Dokumentatsiooni ja informatsiooni hankimine
1.6.1 Dokumentatsiooni tellimine
Lisadokumente, kasutusjuhendeid ja tehnilist teavet saab tellida ettevõtte MD Orthopaedics telefonilt 1 877 766 7384.
1.6.2 Muud keeled
Kasutusjuhendid on saadaval ka muudes keeltes.
1.6.3 Tagasiside dokumentatsioonile
Kui te loete ettevõtte MD Orthopaedics tooteteavet internetist, on võimalik tugiteenuse veebisaidile märkusi sisestada. Märkusi võib
saata ka aadressile info@mdorthopaedics.com. Täname teid kommentaaride eest.
1.6.4 Tugi ja teenindus
Küsimuste korral ja teabe, tehnilise abi või muude kasutusjuhiste saamiseks võtke meiega ühendust:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1 877 766 7384
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1.6.5 Tootja nimi ja aadress
Seadet, mille kohta käib see kasutusjuhend, mis sobib kasutamiseks Euroopa Liidus, toodab järgmine füüsiline või juriidiline isik:
Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoosi ja Ponseti® abduktsioonituge toodab:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1 877 766 7384

2 TOOTE KIRJELDUS
2.1 Ettenähtud kasutus ja mõistlikul määral ettenähtav väärkasutus
Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoos on I klassi meditsiiniseade, mis on mõeldud kasutamiseks üksnes lastel, kelle komppöida
korrigeeritakse Ponseti ravimeetodil ja üksnes Ponseti meetodi kasutamise alase väljaõppe saanud arsti ettekirjutuse kohaselt.
Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoosi ei tohi kasutada ilma Ponseti meetodi kasutamise alase väljaõppe saanud arsti
ettekirjutuseta ja seda tohib kasutada üksnes ettekirjutuse kohaselt.
Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoosi ei tohi kasutada ühegi muu ortopeedilise probleemi korrigeerimiseks peale komppöia,
kui arst või ortoositehnik ei ole teisiti ette kirjutanud.
Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoosi tohib kasutada üksnes koos järgmiste originaaltarvikute ja -osadega.
• Ponseti® reguleeritav lahas
o Saadaval kas 10- või 15-kraadise dorsifleksiooniga
• Mitchelli vedruga Dobbsi lahas
• Survepolstrid
• Lahasekatted
	Toe õige paigaldamise ja nahaprobleemide lahendamise alane väljaõpe on asendamatu, et tagada teie lapse komppöia efektiivne
korrigeerimine. ÄRGE kasutage seda seadet, kui te ei ole saanud väljaõpet oma arstilt või kliiniliselt meeskonnalt.
Väljaõppevõimalustega tutvumiseks võtke ühendust klienditoega.
2.2 Steriliseerimisvajadus ja -meetod
Ei ole kohaldatav, sest Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoos ei ole steriilne toode.
2.3 Ohutuse ja kliinilise mõju kokkuvõte
Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoos on I klassi mitteimplanteeritav seade. Seetõttu ei ole ohutuse ja kliinilise mõju
kokkuvõte nõutav.
2.4 Tehnilised andmed
Mitchell Ponseti® AFO-l on pehme ja kontuurne elastomeerne vooder, mis töötab polstrina ning hoiab lapse jalga paigal. Vormuvast
sünteetilisest seemisest rihmad ja kest vastavad jala kujule ning lisavad mugavust ja stabiilsust. AFO külgedel on õhuaugud jala
jahutamiseks ja kannaosas ava, mille abil on mugav kanda AFO-s õigesti paigutada.
MÄRKUS. Sokkide kandmine on kohustuslik, et kõrvaldada naha kokkupuude tootega.
Ponseti® abduktsioonilahas on kergesti reguleeritav olenevalt lapse õlgade laiusest. Kiirvabastusklambrite tõttu on lihtne lahast
AFO-de külge kinnitada ja seda riietumiseks, mähkmevahetuseks jne eemaldada.
	Labajala pikkust tuleb mõõta kannast kuni suure varba otsani. Ärge jätke kasvamisruumi, sest sellega on allolevas tabelis
arvestatud.
	Enneaegne 1, 2 AFO-d on püsivalt reguleeritava lahase külge kinnitatud.
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Labajala pikkus
(mm)

Suurus (USA)

Suurus (ÜK)

Suurus (EL)

60–62

Enneaegne 1

–

–

63–66

Enneaegne 2

–

–

67–70

0000

–

–

71–75

000

–

–

76–80

00

–

–

81–87

0

–

–

88–92

1

0,5

16

93–102

2

1

17

103–112

3

2

18

113–122

4

3

19

123–132

5

4

20

133–142

6

5

22

143–152

7

6

23

153–162

8

7

24

163–172

9

8

25

173–182

10

9

27

183–192

11

10

28

193–202

12

11

30

Ponseti®
abduktsioonilahase
suurused

Minimaalne laius
(cm)

Maksimaalne laius
(cm)

Eriti lühike

17,3

25

Lühike

20

30

Pikk

23,5

37,8

2.4.1 Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoos

a. Kummivooder
b. Keel
c. Sünteetilised
seemisrihmad
d. Pandlad
e. Sisetald
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2.4.2 Ponseti®-i abduktsioonilahas

a. Kiirvabastusklambrid
b. Laiuse reguleerimislatt
Tootega on kaasas kuuskantvõti abduktsioonilahase reguleerimiseks jaotises 4.3 kirjeldatu kohaselt.

3 OHUTUSJUHISED

Kasutage Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoosi (AFO) ja Ponseti® abduktsioonituge üksnes selle kasutusjuhendi ning oma
arsti või kliinilise meeskonna teiste liikmete juhiste kohaselt.
AFO või lahase ebaõige paigaldamine võib põhjustada nahaärritust, haavandeid ja ville.
Sokkide kandmine on kohustuslik, et kõrvaldada naha kokkupuude tootega ning hoida ära nahaärritus ja villid.
Pidage kohe nõu oma arsti või kliinilise meeskonnaga, kui lapsel tekib valu, villid või haavandid või kui AFO loksub lapse jalal nähtavalt.
Ärge painutage lahast ega laske lapsel koos lahasega kõndida. Lahase painutamine võib kahjustada selle ravitoimet, põhjustada
purunemist ja kahjustada seeläbi patsienti.
TÄHTIS! Tagage, et riietumisala oleks hästi valgustatud ja tähelepanu kõrvalejuhtivate esemeteta, et saaksite AFO õigesti paigaldada.
AFO või lahase ebaõige paigaldamine võib põhjustada nahaärritust, haavandeid ja ville.
 nne selle toote kasutamist tuleb kasutusjuhend ja ohutusjuhised tervenisti läbi lugeda ja neist aru saada. Muidu võivad
E
tekkida vigastused.
3.1 Kuidas toodet ohutult kasutada
3.1.1 Tehniline kasutusiga
• Kõik osad on mõeldud tavaliseks kasutamiseks ühel patsiendil kogu kasutustsükli jooksul.
• Keskmiselt peab üks AFO vastu 3–9 kuud. Mõned lapsed kasvavad kiiresti ja vajavad kolme kuu pärast vahetust. Kui lapse
kasvukiirus aeglustub, on oodata pikemat kasutusaega.
• Lahased on reguleeritavad ja kestavad eeldatavalt 2–3 AFO vältel. Lahase laiust tuleb perioodiliselt kontrollida ja reguleerida,
võttes arvesse lapse õlgade laiust või arsti/ortoositehniku soovitusi.
3.1.2 Ohutusteave ettenähtud kasutuse ja mõistlikult ettenähtava väärkasutuse korral
• Kasutage Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoosi ja Ponseti® abduktsioonituge üksnes selle kasutusjuhendi ning
oma arsti või kliinilise meeskonna teiste liikmete juhiste kohaselt.
• Pöörduge kohe arsti või kliinilise meeskonna poole, kui lapsel tekib valu, villid, haavandid või kui seade ei ole heas korras või ei sobi
lapsele hästi.
• Ärge keerake reguleerimiskruvisid liiga tugevalt kinni.
• Ärge kasutage, kui Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoos ja Ponseti® abduktsioonitugi ei ole heas korras või ei sobi
lapsele hästi.
• Kaitske oma last, iseennast ja oma mööblit lahasega pihtasaamise eest, kui laps seda kannab. Lahas on soovitatav katta Ponseti®
lahasekattega.
3.1.3 Tootega seotud piirangud ja vastunäidustused
• Ärge painutage lahast ega laske lapsel koos lahasega kõndida. Lahase painutamine võib kahjustada selle ravitoimet, põhjustada
purunemist ja kahjustada seeläbi patsienti.
• Ärge kasutage Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoosi, kui see ei ole heas korras või ei sobi lapsele hästi.
• Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigesese ortoosi ei tohi kasutada ilma Ponseti meetodi kasutamise alase väljaõppe saanud
arsti ettekirjutuseta ja seda tohib kasutada üksnes ettekirjutuse kohaselt.
• Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigesese ortoosi ei tohi kasutada ühegi muu ortopeedilise probleemi korrigeerimiseks peale
komppöia, kui arst või ortoositehnik ei ole teisiti ette kirjutanud.
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3.1.4 Ohutusteave, kui seadet kasutatakse koos muude seadmetega
• Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigesese ortoosi tohib kasutada üksnes koos järgmiste originaaltarvikute ja -osadega.
o Ponseti® abduktsioonilahas
o Mitchelli vedruga Dobbsi lahas
o Survepolstrid
o Ponseti® lahasekatted
Toote muutmine ja/või järelturu modifikatsioonid tühistavad garantii ja võivad tekitada vigastusi.
3.1.5 Ohutusteave kasutamise korral
• Pidage kohe nõu oma arsti või kliinilise meeskonnaga, kui lapsel tekib valu, villid või haavandid või kui AFO loksub lapse jalal
nähtavalt.
• Ärge painutage lahast ega laske lapsel koos lahasega kõndida. Lahase painutamine võib kahjustada selle ravitoimet, põhjustada
purunemist ja kahjustada seeläbi patsienti.
3.1.6 Ohutu kasutusest kõrvaldamine
• Mitchell Ponseti® labajala-hüppeliigese ortoosi võib visata olmejäätmete sekka. Ükski seadme komponent ei ole töödeldav.
3.2 Võimalikud mõjud tervisele
Tuge tuleb kanda kolm kuud järjest 23 tundi päevas ning seejärel 12–14 tundi päevas (une ajal ja öösiti) 4 aastat või arsti juhiste kohaselt.
Tagage, et riietumisala oleks hästi valgustatud ja tähelepanu kõrvalejuhtivate esemeteta, et saaksite AFO õigesti paigaldada. AFO või
lahase ebaõige paigaldamine võib põhjustada nahaärritust, haavandeid ja ville.
AFO väärkasutamine võib põhjustada komppöiadefekti taastumise või lapse jala vigastuse. Kui kasutajal ja/või patsiendil tekib mõni
seadmega seotud raske vahejuhtum, tuleb sellest teatada ettevõttele MD Orthopaedics, Inc. ja selle liikmesriigi pädevale asutusele,
kus kasutaja ja/või patsient asub.
Võtke ettevõttega MD Orthopaedics ühendust, kui teil tekivad probleemid, mida ei ole selles juhendis nimetatud.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1 877 766 7384
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4 KASUTUSJUHISED
4.1 Komppöia ravi ülevaade

See infograafika annab teavet, mitte nõuandeid. Kui vajate meditsiinilist nõustamist, siis pidage nõu arsti või muu asjakohase
meditsiinitöötajaga.
Esitatud meditsiinilise teabega seoses ei anta mingit garantiid ja MD Orthopaedics ei võta mingit vastutust juhul, kui kasutaja kannab kahjusid
infograafikas esitatud teabele tuginemise tõttu.
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4.2 Mitchell Ponseti® AFO
Kontrollige AFO-t hoolikalt enne igat kasutuskorda. Ärge kunagi kasutage AFO-t ega lahast, mis on kahjustatud, katki või ei tööta
korralikult, sest see võib teie last vigastada ja/või muuta ravi ebatõhusaks. Kasutage AFO-ga koos alati sokke, et vältida
otsekontakti nahaga.

1.

Tehke AFO lahti, nii et kõik seemisrihmad oleks jala sisestamiseks eest ära võetud. Pandlad on
mõeldud käima jala siseküljele. Arsti või isikliku eelistuse korral võite need asetada ka välisküljele.

2.

Hoidke sääre alumisest osast kinni ja libistage labajalg õrnalt paika, kuni kand asetseb kindlalt
AFO tagakülje ja põhja vastas. Nahakontakti vältimiseks AFO-ga on vajalikud sokid, mis katavad
labajalga ja sääre alaosa.
Kanna täpne asend AFO-s erineb olenevalt komppöia tüübist ja raskusastmest. Kanna jõuga
asendisse surumine võib tekitada haavandeid, seega laske arstil asend üle kontrollida.

3.

Tõmmake keel horisontaalis vastu hüppeliigest ja hoidke seda pöidlaga paigal. Jälgige, et keeles
olev ava jääks hüppeliigese keskele, keskmise rihma kohale.

4.

Kinnitage keskmine rihm pandlaga üle horisontaalkeele. Kinnitage hüppeliigese rihm pandlaga,
aga hoiduge liigsest pingutamisest, sest see võib põhjustada nahaärritust ja haavandeid.

5.

Vaadake AFO taga olevast kannaavast sisse ja veenduge, et kand asetseks ideaalselt vastu AFO
põhja ja tagaosa. Pärast kõõluseoperatsiooni ja viimast kipsimist ei pruugi kand kohe AFO põhja
ulatada, aga aja jooksul jõuab sinna. Kui te ei näe aknast kanda, siis kohendage keele ja keskmise
rihma asendit, nii et kand oleks õiges asendis.
Mõnel juhul ei puutu kand vastu AFO põhja ja teistel juhtudel on kannaavast vaevu nähtav.
Nendel keerukatel juhtudel toimub kanna langemine aja jooksul, juhul kui hüppeliigese liikuvus
on piisav. Kanna AFO sisse surumine ja keskmise rihma liigne pingutamine võivad põhjustada
nahaärritust, haavandeid ning toe kandmise mõju vähenemist.
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6.

Kui ülemised rihmad on pingutatud ja kand on kindlalt paigas, kinnitage pandlaga varbarihm
ning pingutage vajaduse korral üle teised rihmad.

4.3 Ponseti® abduktsioonilahas
Lahas tuleb paigaldada nii, et lahase laius võrduks lapse õlgade laiusega või oleks sellest veidi laiem. Mõõtke lapse õlgade laiust vasaku
õla välisküljelt parema õlani. Reguleerige lahase pikkust vasaku jala kanna keskosast parema jala kanna keskosani, nii et see vastaks
õlgade laiusele.
1. Lahase lukustuskruvide vabastamiseks kasutage kaasasolevat kuuskantvõtit. Reguleerige lahase laiust olenevalt lapse õlgade
laiusest, kasutades juhikuna kannapesade keskmist kruvi. Keerake lahaseluku kruvid uuesti kinni.

2. Vabastage kruvikeerajaga kannapesa keskmine kruvi ja eemaldage välimine kruvi. Keerake klamber soovitud kraadinäidule,
et seadistada välimine rotatsioon arsti määratu kohaselt. Pange välimine kruvi sobivasse auku tagasi. Pingutage mõlemat kruvi.

3. Pange klamber AFO talla sisse, kuni kuulete klõpsu – nende õigesti paigaldamisel kostab kuuldav klõps. Veenduge, et lahaselukk ja
kiirkinnitusklambrid oleks paigas, tõmmates AFO-st ja veendudes, et see ei tule lahase küljest lahti. Kahjustuste leidmisel katkestage
kasutamine ja võtke ühendust klienditeenindusega.

5 ETTEVALMISTUS
5.1 Kuidas toodet transportida ja hoida
Mitchell Ponseti® jalalaba-hüppeliigese ortoos ja Ponseti® abduktsioonilahas tarnitakse toatemperatuuril ja need ei vaja transpordil
ega hoiundamisel eritingimusi.

6 HOOLDUS
6.1 Seadme taaskasutamine
Kõik osad on loodud kasutamiseks ühel patsiendil tavalistel kasutustingimustel ja arsti ettekirjutuse kohaselt.
Tavalised kasutustingimused hõlmavad AFO ja Ponseti® abduktsioonilahase igapäevast kasutamist kuni 23 tundi päevas või
ettekirjutuse järgi.
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6.1.1 Seadme puhastamine
Seadme puhastamine
1. Peske AFO-t käsitsi või masinaga jahedas vees, kerge pesutsükli ja õrnatoimelise puhastusvahendiga.
2. Laske AFO-l enne kasutamist täielikult kuivada.
Ärge kasutage Mitchell Ponseti® jalalaba-hüppeliigese ortoosi pesemisel kuuma vett. Selle toimel võivad sünteetilised
seemisrihmad väänduda, kokku tõmbuda, lahti tulla või nende kihid võivad eralduda. Ärge pange AFO-t mehaanilisse kuivatisse.
Kuivatage ainult õhu käes.
6.2 Toote üle vaatamine
Mitchell Ponseti®jalalaba-hüppeliigese ortoos (AFO) ja Ponseti® abduktsioonilahas tuleb iga kord enne lapse jalale asetamist üle
vaadata, et see sobiks ning sellel ei oleks tootmisvigu ega kahjustusi.
Vaadake Mitchell Ponseti® jalalaba-hüppeliigese ortoos (AFO) ja Ponseti® abduktsioonilahas enne igat kasutuskorda hoolikalt
üle. Ärge kunagi kasutage AFO-t ega lahast, mis on kahjustatud, katki või ei tööta korralikult, sest see võib teie last vigastada ja/või
muuta ravi ebatõhusaks. Vajaduse korral võtke abi saamiseks ühendust klienditoega.

7 VEAOTSING
7.1 Kuidas probleeme tuvastada ja lahendada
7.1.1 Veaotsing väljaõppeta isikute poolt
Viga

Põhjus

Lahendus

Lapsel tekivad villid või muud
nahakahjustused

Halb istuvus ja/või vale kasutus

Võtke ühendust oma arsti või
tervishoiutöötajaga

Katkine AFO (6 kasutuskuu jooksul)

Tootmisviga või kahjustus tavalisel
kasutamisel

Võtke ühendust müügikohaga

Katkine AFO (pärast 6 kasutuskuud)

Kahjustatud tavalistel kasutustingimustel

Võtke ühendust müügikohaga

Katkine lahas, kiirkinnitusklamber,
kannakate või lahaselukk

Kahjustatud tavalistel kasutustingimustel

Võtke ühendust müügikohaga

Ebaõige suurus (7 päeva jooksul alates
vastuvõtmisest)

Suuruse määramise viga

Võtke ühendust müügikohaga

7.2 Korduma kippuvad küsimused
Küsimus

Vastus

Kas pannal käib jala sise- või
välisküljele?

AFO on mõeldud kasutuseks nii, et pandlad asuvad jala siseküljel. Selle kujustuselemendi eesmärk
on abistada vanemaid AFO-de jalgapanekul ja äravõtmisel. Ponseti eksperdid lubavad pandlaid
asetada ka jala välisküljele, lähtudes professionaalsest eelistusest või kasutaja mugavusest.
Pannalde väljapoole tõstmine ei muuda seadme kasutamist ega vigastusriski.

Sain äsja tellitud toote kätte
ja AFO-d tunduvad olevat liiga
suured / liiga väikesed. Kas mõni
teine suurus oleks parem?

Võtke ühendust müügikohaga.

Lapse kand ei ole AFO põhjas.
Kas midagi on valesti?

Kui kanda ei ole kannaavast näha, siis küsige arstilt üle, kas komppöid on täielikult korrigeeritud.
Kui arst leiab, et korrektsioon on õige, siis ei pruugi olla vajalik kanda AFO põhja suruda, sest see
võib põhjustada nahaärritust, ebamugavust ja toe kandmise mõju vähenemist.
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Küsimus

Vastus

Kui kaua AFO-de paar kestab?

Keskmiselt peab üks AFO vastu 3–9 kuud. Mõned lapsed kasvavad kiiresti ja vajavad kolme kuu
pärast uusi AFO-sid. Kui lapse kasvukiirus aeglustub, on oodata AFO pikemat kasutusaega.

Kui kaua lahas kestab?

Lahased on reguleeritavad ja kestavad eeldatavasti 2–3 AFO vältel. Lahase laiust tuleb
perioodiliselt kontrollida ja reguleerida, võttes arvesse lapse õlgade laiust või arsti/ortoositehniku
soovitusi.

8 LISA I – VALIKULISED LISATARVIKUD
8.1 Valikulised lisatarvikud
Pilt

Nimetus

Kirjeldus

Adapter

Universaalne komponent, mis pakub alternatiivse AFO kasutamisel Ponseti®
kiirkinnitussüsteemi eeliseid. See võimaldab kliendil ühendada Ponseti® abduktsioonilahase
külge mitmeid korrigeerivaid AFO-sid.

9 SÕNASTIK
Termin

Tähendus

Dorsifleksioon

Dorsifleksioon on jalalaba pöördumine hüppeliigesest üles.

Jala abduktsioonilahas

Abduktsioon on liigutus, mis tõmbab struktuuri või kehaosa keha keskjoonest eemale. Abduktsioonlahas
hoiab labajalga keskjoonega võrreldes õiges asendis.

Kipsimine

Protseduur komppöia õiges asendis hoidmiseks pärast venitust. Jala ümber mässitakse marli, seejärel
kantakse peale kips ja vormitakse paika.

Komppöid

Komppöid on levinud sünnidefekt, mille puhul labajalg on vormist või asendist välja väändunud.
Komppöia puhul näib jalg väändunud ja võib isegi tunduda, nagu see oleks suunatud alt üles.
Välimusest hoolimata ei põhjusta komppöid ise ebamugavust ega valu.
Ravi on harilikult edukas ning hõlmab venitamist ja kipsimist (Ponseti meetod) või venitamist ja teipimist
(Prantsuse meetod). Mõnikord läheb vaja operatsiooni.

Labajala-hüppeliigese
ortoos (AFO)

AFO on jalatugi, harilikult plastist valmistatud, mida kantakse sääre alaosal ja labajalal hüppeliigese
toestamiseks ning jalalaba ja hüppeliigese õiges asendis hoidmiseks.

Ortoositehnik

Ortoositehnik on tervishoiutöötaja, kes valmistab ja sobitab lahaseid ja ortoose inimestele, kes vajavad
vigastuse, haiguse või närvide, lihaste või luude kõrvalekallete tõttu kehaosadele lisatuge.

Ponseti meetod

Ponseti meetod on komppöia mittekirurgiline ravimeetod, mille töötas välja dr Ignacio Ponseti. Meetod
hõlmab õrna venitust ja kipsimist, et jalg järk-järgult õigesse asendisse viia.

Püstpöid (equinus)

Equinus on seisund, mille korral on hüppeliigese ülespidi liikuvus piiratud. Equinus’e seisundi korral
on jalalaba sääre eesosa suunas ülespainutamise võime puudulik. Equinus võib esineda ühel või
mõlemal jalal.
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Termin

Tähendus

Survepolstrid

Survepolstrid on pehmed ja painduvad kummitükid, mis kinnitatakse rihma surve täiendavaks
leevendamiseks AFO keskmise riba külge.

Tenotoomia

Achilleuse kõõluse vabastamine ehk tenotoomia on kirurgiline protseduur, mis hõlmab kõõluse
läbilõikamist labajala lõpliku dorsifleksiooni võimaldamiseks. Seda protseduuri kasutatakse komppöia
korral esineva equinus’e deformatsiooni korrigeerimiseks.

10 TINGMÄRKIDE TÄHENDUSED
Tingmärk

Tähendus

Tingmärk

Tähendus

Labajala-hüppeliigese ortoos (AFO)

Ettevaatust!

Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses

Tootmiskuupäev

Tootja

Dokumenteeritud maaletooja

Üks patsient, mitmekordseks kasutamiseks

Mittesteriilne

Näitab, et toode on meditsiiniseade

Kataloogi number

CE-märgis (kooskõlas Euroopa Parlamendi ja
nõukogu meditsiiniseadmeid käsitleva määrusega
2017/745 5. aprillist 2017)

Partii kood

Vaata kasutusjuhendit
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