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ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η MD Orthopaedics δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ή εγγύηση σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο και, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται 
από το νόμο, περιορίζει ρητά την ευθύνη της για παραβίαση οποιασδήποτε εγγύησης που μπορεί να υπονοείται, στην αντικατάσταση 
αυτού του εγχειριδίου με άλλο. Επιπλέον, η MD Orthopaedics διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει αυτό το έντυπο ανά πάσα στιγμή, 
χωρίς να υποχρεούται να ειδοποιήσει οποιοδήποτε άτομο για την αναθεώρηση.
Ως σχεδιαστής και κατασκευαστής των προϊόντων, η MD Orthopaedics δεν παρέχει ιατρική θεραπεία, συμβουλές ή πληροφορίες.  
Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη της ιατρικής θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας που αφορά τη 
χρήση προϊόντων της MD Orthopaedics και των διαθέσιμων εναλλακτικών επιλογών, παρέχονται αποκλειστικά από ιατρούς ή άλλους 
παρόχους υγειονομικής περίθαλψης.  Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη θεραπεία του παιδιού σας, είναι σημαντικό να συζητήσετε αυτές 
τις ερωτήσεις με τον κατάλληλο πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.
Η MD Orthopaedics δεν εγγυάται και δεν μπορεί να εγγυηθεί συγκεκριμένα αποτελέσματα από τη χρήση των προϊόντων της.  
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το υλικό τεκμηρίωσης περιέχουν γενικές περιγραφές ή/και τεχνικά χαρακτηριστικά της 
απόδοσης των προϊόντων που περιέχονται στο παρόν. Αυτό το υλικό τεκμηρίωσης δεν προορίζεται ως υποκατάστατο και δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της καταλληλότητας ή της αξιοπιστίας αυτών των προϊόντων για συγκεκριμένες εφαρμογές σε 
χρήστες. Είναι καθήκον οποιουδήποτε τέτοιου χρήστη να εκτελεί κατάλληλη και πλήρη ανάλυση του κινδύνου, αξιολόγηση και δοκιμή 
των προϊόντων αναφορικά με τη σχετική συγκεκριμένη εφαρμογή ή χρήση αυτών. Ούτε η MD Orthopaedics ούτε οι συνδεδεμένες ή οι 
θυγατρικές της εταιρείες είναι υπεύθυνες ή φέρουν ευθύνη για τυχόν εσφαλμένη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο παρόν. 
Εάν έχετε οποιεσδήποτε προτάσεις για βελτιώσεις ή τροποποιήσεις ή έχετε εντοπίσει σφάλματα σε αυτό το έντυπο, ενημερώστε μας.
Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει να τηρούνται όλοι οι σχετικοί κρατικοί, περιοχικοί και τοπικοί κανονισμοί ασφαλείας.  
Για λόγους ασφάλειας και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα τεκμηριωμένα δεδομένα του συστήματος, μόνο ο κατασκευαστής 
επιτρέπεται να εκτελεί επισκευές των εξαρτημάτων.
Όταν τα τεχνολογικά προϊόντα χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές με τεχνικές απαιτήσεις ασφάλειας, πρέπει να ακολουθούνται οι σχετικές 
οδηγίες. Εάν δεν εφαρμοστούν αυτές οι πληροφορίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη του εξοπλισμού.
Η MD Orthopaedics έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια για να αποτρέψει ότι η επισήμανση, οι οδηγίες χρήσης, η διάθεση, η λειτουργία και 
η διαφήμιση των τεχνολογικών προϊόντων χρησιμοποιούν κείμενο, ονόματα, εμπορικά σήματα, εικόνες και σχήματα ή άλλες ενδείξεις 
που μπορεί να παραπλανήσουν τον χρήστη ή τον ασθενή σχετικά με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, την ασφάλεια και την απόδοση 
του τεχνολογικού προϊόντος. 
Πνευματικά δικαιώματα © 2021 από την MD Orthopaedics, Inc.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή, η διανομή του ή η μετάδοση οποιουδήποτε τμήματος αυτού 
του εντύπου σε οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, περιλαμβανομένης της φωτοτυπίας, της εγγραφής ή της χρήσης άλλης 
ηλεκτρονικής ή μηχανικής μεθόδου, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια από τον εκδότη. Για αιτήματα χορήγησης άδειας, απευθυνθείτε 
εγγράφως στον εκδότη στην παρακάτω διεύθυνση.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654 Η.Π.Α.
1-877-766-7384
www.mdorthopaedics.com

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Τα Mitchell Ponseti® και Ponseti® είναι σήματα κατατεθέντα της MD Orthopaedics.
Η MD Orthopaedics έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να παρέχει πληροφορίες σχετικά με εμπορικά σήματα για τα ονόματα των εταιρειών, 
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναφέρονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Τα εμπορικά σήματα που εμφανίζονται παρακάτω προέρχονται 
από διάφορες πηγές. Όλα τα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων.
Γενική σημείωση: Ορισμένα ονόματα προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται μόνο για σκοπούς 
αναγνώρισης και ενδέχεται να αποτελούν εμπορικά σήματα των αντίστοιχων εταιρειών τους.

1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

1.1 Σκοπός για τον οποίο προορίζεται
Η όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® (Ankle Foot Orthotic, AFO) και ο κηδεμόνας απαγωγής Ponseti® είναι μια 
όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός (κηδεμόνας) η οποία προορίζεται για χρήση κατά τη μέθοδο θεραπείας Ponseti για τη διόρθωση 
της συγγενούς ραιβοϊπποποδίας (Congenital Talipes Equinovarus, CTEV) σε βρέφη και παιδιά ηλικίας έως και οκτώ ετών. Ο κηδεμόνας 
προορίζεται να αποτρέψει την υποτροπή (ιπποποδία και παραμόρφωση ραιβότητας της πτέρνας). 
H AFO πρέπει να συνταγογραφείται από γιατρό εκπαιδευμένο στη μέθοδο Ponseti για τη θεραπεία της ραιβοϊπποποδίας και συνήθως 
φοριέται μετά την τοποθέτηση νάρθηκα επί 23 ώρες την ημέρα για τρεις μήνες και, στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια της νύχτας και του 
μεσημεριανού ύπνου για έως και τέσσερα χρόνια.

http://www.mdorthopaedics.com
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Ο κλινικός ειδικός ορθώσεων, ο οποίος έχει επίσης εκπαιδευθεί στη μέθοδο Ponseti, μπορεί να βοηθήσει τον ιατρό στον προσδιορισμό 
του σωστού μεγέθους της AFO για το παιδί. Ο ειδικός ορθώσεων μπορεί επίσης να εκπαιδεύσει τους γονείς του παιδιού και τις οικογένειες 
στον σωστό τρόπο τοποθέτησης της AFO στο πόδι του παιδιού, να ενημερώσει για τις ενδείξεις που μπορεί να υποδεικνύουν ανεπαρκή 
εφαρμογή ή άλλα προβλήματα, καθώς και για τον τρόπο προσδιορισμού του χρόνου για τη μετακίνηση στο επόμενο μέγεθος.
Άλλα μέλη της κλινικής ομάδας που έχουν εκπαιδευτεί στη μέθοδο Ponseti - νοσηλευτές, βοηθοί ιατρού ή άλλοι αδειούχοι επαγγελματίες 
υγειονομικής περίθαλψης - μπορεί επίσης να εκπαιδεύσουν τους γονείς στην ορθή χρήση της AFO και να κάνουν τις απαραίτητες 
προσαρμογές για την εφαρμογή ή τον προσδιορισμό του μεγέθους. 
Οι γονείς ή η οικογένεια του παιδιού ή άλλος εξουσιοδοτημένος φροντιστής είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με το συνταγογραφημένο 
σχήμα θεραπείας της μεθόδου Ponseti επί 23 ώρες την ημέρα για τρεις μήνες, στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του νυκτερινού και του 
μεσημεριανού ύπνου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια ή έως ότου ο ιατρός υποδείξει ότι το τεχνολογικό προϊόν δεν είναι πλέον απαραίτητο.

1.2 Ομάδα ασθενών-στόχος και χρήστες για τους οποίους προορίζεται
Η όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός (AFO) Mitchell Ponseti® και ο κηδεμόνας απαγωγής Ponseti® της MD Orthopaedics είναι 
σχεδιασμένα να φοριούνται από παιδί (ηλικίας ≤8 ετών) με ραιβοϊπποποδία, μετά από την ολοκλήρωση του τμήματος θεραπείας με νάρθηκα. 
Το έγγραφο αυτό προορίζεται για τον ιατρό, των ειδικό ορθώσεων, την κλινική ομάδα, τους γονείς και τις οικογένειες των παιδιών που 
υποβάλλονται σε θεραπεία με την όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός (AFO) Mitchell Ponseti® και τον κηδεμόνα απαγωγής 
Ponseti®. 

1.3 Κλινικά οφέλη
Η μέθοδος Ponseti είναι μια μη χειρουργική διαδικασία θεραπείας της ραιβοϊπποποδίας που αναπτύχθηκε από τον  
Δρ. Ignacio  Ponseti. Η μέθοδος εφαρμόζει ήπιους χειρισμούς και τοποθέτηση ναρθήκων για τη σταδιακή μεταφορά του ποδιού στη 
σωστή θέση. Κάθε εβδομάδα ο νάρθηκας αφαιρείται, το άκρο πόδι υποβάλλεται σε χειρισμούς στην επόμενη θέση και εφαρμόζεται 
ένας νέος νάρθηκας. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται επί 6 έως 8 εβδομάδες. 
Μετά από την περίοδο τοποθέτησης νάρθηκα, τα πόδια διατηρούνται στη σωστή θέση με έναν κηδεμόνα απαγωγής ποδός  
(Foot Abduction Brace, FAB). Ο κηδεμόνας αποτελείται από την όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός (AFO) και τη συνδεδεμένη ράβδο 
απαγωγής. Ο κηδεμόνας φοριέται τυπικά επί 23 ώρες την ημέρα επί τρεις μήνες και, στη συνέχεια, φοριέται τη νύχτα και κατά τη διάρκεια 
του μεσημεριανού ύπνου επί έως τέσσερα χρόνια ή όπως καθορίζει ο ιατρός ώστε να διασφαλιστεί ότι η διόρθωση διατηρείται.
Με την κατάλληλη θεραπεία και την τήρηση του πρωτοκόλλου του κηδεμόνα που έχει συνταγογραφήσει ο ιατρός, αναμένεται ότι  
οι περισσότερες περιπτώσεις ραιβοϊπποποδίας θα έχουν διορθωθεί έως ότου το παιδί φθάσει στην ηλικία 4 ή 5 ετών.
Η MD Orthopaedics δεν παρέχει ιατρική θεραπεία, συμβουλές ή πληροφορίες. Πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη 
της ιατρικής θεραπείας, συμπεριλαμβανομένης της θεραπείας που αφορά τη χρήση προϊόντων της MD Orthopaedics θα πρέπει να 
παρέχονται αποκλειστικά από τον ιατρό ή άλλους ειδικευμένους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που αντιμετωπίζουν το παιδί σας. 
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη θεραπεία του παιδιού σας, είναι σημαντικό να συζητήσετε αυτές τις ερωτήσεις με τον κατάλληλο 
πάροχο υγειονομικής περίθαλψης.

1.4 Επεξήγηση των προειδοποιήσεων ασφάλειας
  Η σύσταση προσοχής υποδεικνύει χαμηλό επίπεδο κινδύνου, ο οποίος, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να προκαλέσει 

τραυματισμό μικρής ή μέτριας σοβαρότητας.

 Υποδεικνύει πληροφορίες που θεωρούνται σημαντικές, αλλά δεν σχετίζονται με κίνδυνο.

1.5 Οδηγίες διατήρησης
Διαβάστε και κατανοήστε αυτό το εγχειρίδιο και τις οδηγίες ασφαλείας προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό. Σε αντίθετη περίπτωση 
ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες. 
Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο από άτομα που έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως το περιεχόμενο αυτού του 
εγχειριδίου χρήσης.
Βεβαιωθείτε ότι κάθε άτομο που χρησιμοποιεί το προϊόν έχει διαβάσει αυτές τις προειδοποιήσεις και οδηγίες και τις ακολουθεί.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για περιπτώσεις υλικών ζημιών ή σωματικών τραυματισμών που οφείλονται σε εσφαλμένο χειρισμό 
ή μη συμμόρφωση με τις οδηγίες ασφαλείας. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η εγγύηση θα ακυρωθεί.
Αυτή η πολιτική / εγγύηση δεν μεταβιβάζεται και καλύπτει μόνο τη φυσιολογική φθορά.  Η τροποποίηση του προϊόντος και οι μετατροπές 
μετά την αγορά θα ακυρώσουν την εγγύηση. Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα που δεν περιγράφονται σε αυτήν την πολιτική εγγύησης, 
επικοινωνήστε μαζί μας.  Τα άτυπα προβλήματα θα αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση. 

1.6 Παραλαβή του υλικού τεκμηρίωσης και των πληροφοριών

1.6.1 Παραγγελία του υλικού τεκμηρίωσης
Μπορείτε να παραγγείλετε πρόσθετο υλικό τεκμηρίωσης, οδηγίες χρήσης και τεχνικές πληροφορίες καλώντας την MD Orthopaedics 
στον αριθμό 1-877-766-7384. 



3Έγγραφο MD-124.1

1.6.2 Άλλες γλώσσες
Τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης (IFU) διατίθενται και σε άλλες γλώσσες. 

1.6.3 Πληροφορίες σχολίων για το υλικό τεκμηρίωσης
Εάν διαβάζετε υλικό τεκμηρίωσης προϊόντος της MD Orthopaedics στο Διαδίκτυο, μπορείτε να υποβάλετε τυχόν σχόλια στον ιστότοπο 
υποστήριξης. Μπορείτε επίσης να στείλετε σχόλια στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@mdorthopaedics.com. Σας ευχαριστούμε για τα 
σχόλιά σας.

1.6.4 Υποστήριξη και παροχή σέρβις
Για ερωτήσεις, πληροφορίες, τεχνική βοήθεια ή για να παραγγείλετε οδηγίες χρήσης, επικοινωνήστε με:
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654 Η.Π.Α.
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

1.6.5 Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή 
Το ακόλουθο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατασκευάζει το τεχνολογικό προϊόν, στο οποίο εφαρμόζεται αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και  
η οποία είναι κατάλληλη για χρήση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ο κατασκευαστής του τεχνολογικού προϊόντος:
Η όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® και ο κηδεμόνας απαγωγής Ponseti® κατασκευάζονται από την:
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654 Η.Π.Α.
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1 Χρήση για την οποία προορίζεται και εύλογα προβλεπόμενη εσφαλμένη χρήση
Η όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν κατηγορίας Ι, το οποίο προορίζεται για 
χρήση μόνο σε παιδιά με ραιβοϊπποποδία τα οποία υποβάλλονται σε διόρθωση με τη μέθοδο θεραπείας Ponseti και μόνο σύμφωνα  
με τις οδηγίες ιατρού που έχει εκπαιδευθεί πλήρως στη μέθοδο Ponseti. 
Η όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν δεν έχει συνταγογραφηθεί από ιατρό που 
έχει εκπαιδευθεί στη μέθοδο Ponseti και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις συνταγογραφημένες οδηγίες. 
Η όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία άλλης ορθοπεδικής πάθησης 
εκτός από τη ραιβοϊπποποδία, εκτός και εάν έχει συνταγογραφηθεί διαφορετικά από τον ιατρό ή τον ειδικό ορθώσεων.
Η όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με τα ακόλουθα γνήσια 
παρελκόμενα και εξαρτήματα:
• Προσαρμοζόμενη ράβδος Ponseti®

o Διαθέσιμη σε 10 ή 15 μοίρες ραχιαίας κάμψης 
• Ράβδος Dobbs υποβοηθούμενη με ελατήριο Mitchell
• Διάσελα προστασίας από πίεση
• Καλύμματα ράβδου

  Η εκπαίδευση σχετικά με τη σωστή εφαρμογή του κηδεμόνα και την αντιμετώπιση προβλημάτων για προβλήματα δέρματος είναι 
ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι η διόρθωση της ραιβοϊπποποδίας του παιδιού σας είναι αποτελεσματική.  
ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ αυτό το τεχνολογικό προϊόν χωρίς πρώτα να εκπαιδευτείτε από τον ιατρό σας ή την κλινική ομάδα. 
Επικοινωνήστε με το τμήμα υποστήριξης πελατών για να λάβετε βοήθεια σχετικά με τον εντοπισμό πόρων εκπαίδευσης.

2.2 Κατάσταση και μέθοδος αποστείρωσης
Δεν εφαρμόζεται, καθώς η όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® δεν είναι ένα αποστειρωμένο προϊόν. 

2.3 Σύνοψη της ασφάλειας και της κλινικής απόδοσης
Η όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® είναι μια ένα μη εμφυτεύσιμο τεχνολογικό προϊόν κατηγορίας Ι.   
Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται η σύνοψη της ασφάλειας και της κλινικής απόδοσης.

http://www.mdorthopaedics.com
http://www.mdorthopaedics.com
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2.4 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Η AFO Mitchell Ponseti® είναι σχεδιασμένη με μια μαλακή περιγεγραμμένη επένδυση από ελαστομερές ώστε να παρέχει ένα 
προστατευτικό μαξιλάρι και να συγκρατεί το πόδι του παιδιού στη θέση του. Οι ιμάντες και το σώμα είναι κατασκευασμένα από εύκαμπτο 
συνθετικό δέρμα ώστε να ταιριάζει στο σχήμα του άκρου ποδιού για μεγαλύτερη άνεση και σταθερότητα. Η AFO διαθέτει ανοίγματα στο 
πλάι για εξαερισμό και για να διατηρεί το πόδι δροσερό, καθώς και μια θυρίδα στην υποδοχή της πτέρνας για να καθοδηγεί τη σωστή 
τοποθέτηση της πτέρνας μέσα στην AFO. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι απαραίτητη η χρήση κάλτσας για την εξάλειψη της επαφής του δέρματος με το προϊόν.    
Η ράβδος απαγωγής Ponseti® έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι εύκολα προσαρμόσιμη στο εύρος των ώμων του παιδιού. Τα κλιπ ταχείας 
απελευθέρωσης διευκολύνουν τη σύνδεση και την αφαίρεση της ράβδου από τις AFO, όπως απαιτείται για τις αλλαγές ρούχων και  
πανών, κ.λπ.

  Το μήκος του ποδιού πρέπει να μετράται από τη πτέρνα έως την άκρη του μεγάλου δακτύλου. Μην προσθέτετε χώρο για την 
ανάπτυξη, καθώς αυτό παρέχεται στον παρακάτω πίνακα.

  Οι AFO στα πρόωρα βρέφη 1, 2 είναι μόνιμα συνδεδεμένες σε μια προσαρμοζόμενη ράβδο.

Μήκος ποδιού 
(mm)

Μέγεθος (Η.Π.Α.) Μέγεθος  
(Ην. Βασίλειο)

 Μέγεθος (Ε.Ε.)

60 έως 62 Πρόωρο βρέφος 1 - -

63 έως 66 Πρόωρο βρέφος 2 - -

67 έως 70 0000 - -

71 έως 75 000 - -

76 έως 80 00 - -

81 έως 87 0 - -

88 έως 92 1 0,5 16

93 έως 102 2 1 17

103 έως 112 3 2 18

113 έως 122 4 3 19

123 έως 132 5 4 20

133 έως 142 6 5 22

143 έως 152 7 6 23

153 έως 162 8 7 24

163 έως 172 9 8 25

173 έως 182 10 9 27

183 έως 192 11 10 28

193 έως 202 12 11 30

Μεγέθη ράβδου 
απαγωγής Ponseti®

Ελάχιστο πλάτος 
(cm)

Μέγιστο πλάτος 
(cm)

Πολύ κοντό 17,3 25

Κοντό 20 30

Μακρύ 23,5 37,8
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2.4.1 Όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti®

α. Ελαστική επικάλυψη
β. Γλώσσα
γ. Συνθετικοί 
 δερμάτινοι  

ιμάντες
δ. Κουμπώματα
ε. Βάση

2.4.2 Ράβδος απαγωγής Ponseti®

α. Κλιπ ταχείας απελευθέρωσης
β. Ράβδος προσαρμογής εύρους

Περιλαμβάνεται επίσης ένα εξαγωνικό κλειδί για τη διενέργεια ρυθμίσεων στη ράβδο απαγωγής, όπως περιγράφονται στην ενότητα 4.3.

3 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Χρησιμοποιήστε την όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός (AFO) Mitchell Ponseti® και τον κηδεμόνα απαγωγής Ponseti® 
αποκλειστικά σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες και όπως έχει υποδείξει ο ιατρός σας ή άλλο μέλος της κλινικής ομάδας.
Η ακατάλληλη εφαρμογή της AFO ή της ράβδου μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, πληγές ή φυσαλίδες.
Οι κάλτσες είναι απαραίτητες για να εξαλειφθεί η επαφή το προϊόντος με το δέρμα και για να αποφευχθεί ο ερεθισμός του δέρματος και 
ο σχηματισμός φυσαλίδων.
Συμβουλευτείτε αμέσως τον ιατρό σας ή την κλινική ομάδα εάν το παιδί αισθάνεται πόνο, έχει φυσαλίδες και πληγές ή εάν η AFO ολισθαίνει 
ορατά στο πόδι του παιδιού.
Μην κάμπτετε τη ράβδο και μην επιτρέπετε στο παιδί να βαδίζει με τη ράβδο συνδεδεμένη. Η κάμψη της ράβδου μπορεί να μειώσει 
την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και να οδηγήσει σε θραύση κατά τη χρήση, η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον ασθενή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος που κάνετε την αλλαγή είναι καλά φωτισμένος και ελεύθερος από τυχόν περισπασμούς για να 
διασφαλίσετε ότι εφαρμόζετε σωστά την AFO. Η ακατάλληλη εφαρμογή της AFO ή της ράβδου μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του 
δέρματος, πληγές ή φυσαλίδες.

 Διαβάστε και κατανοήστε αυτό το εγχειρίδιο και τις οδηγίες ασφαλείας προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν αυτό. Σε αντίθετη 
περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

3.1 Πώς να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με ασφάλεια

3.1.1 Τεχνική διάρκεια ζωής 
• Όλα τα εξαρτήματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να λειτουργούν σε ολόκληρο τον κύκλο χρήσης για έναν ασθενή, με κανονική χρήση.
• Κατά μέσο όρο, ο χρόνος ζωής κάθε AFO είναι 3-9 μήνες. Μερικά παιδιά αναπτύσσονται γρήγορα και θα χρειαστούν αντικατάσταση 

στους τρεις μήνες. Καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης του παιδιού επιβραδύνεται, αναμένεται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
• Οι ράβδοι είναι προσαρμόσιμες και θα πρέπει να διαρκέσουν περίπου 2-3 διαδοχικές AFO. Το πλάτος της ράβδου θα πρέπει να 

ελέγχεται περιοδικά και να προσαρμόζεται στο εύρος των ώμων του παιδιού ή σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού ή του ειδικού 
ορθώσεων.
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3.1.2 Πληροφορίες ασφαλείας σχετικά με τη χρήση για την οποία προορίζεται και την εύλογα προβλεπόμενη εσφαλμένη χρήση
• Χρησιμοποιήστε την όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® και τον κηδεμόνα απαγωγής Ponseti® 

αποκλειστικά σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες και όπως έχει υποδείξει ο ιατρός σας ή άλλο μέλος της κλινικής ομάδας.
• Συμβουλευτείτε αμέσως τον ιατρό σας ή την κλινική ομάδα εάν το παιδί αισθάνεται πόνο, έχει φυσαλίδες και πληγές ή εάν οι 

ορθώσεις δεν είναι σε καλή κατάσταση ή δεν εφαρμόζουν σωστά στο παιδί.
• Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες προσαρμογής.
• Μην χρησιμοποιείτε την όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® και τον κηδεμόνα απαγωγής Ponseti® εάν 

δεν είναι σε καλή κατάσταση ή εάν δεν εφαρμόζει σωστά στο παιδί.
• Όταν το παιδί φοράει την όρθωση, προστατέψτε το παιδί σας, τον εαυτό σας και τα έπιπλά σας από τυχόν χτύπημα από τη ράβδο. 

Συνιστάται να καλύπτετε τη ράβδο με το κάλυμμα ράβδου Ponseti®.  

3.1.3 Όρια, περιορισμοί και αντενδείξεις του προϊόντος
• Μην κάμπτετε τη ράβδο και μην επιτρέπετε στο παιδί να βαδίζει με τη ράβδο συνδεδεμένη. Η κάμψη της ράβδου μπορεί να 

μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και να οδηγήσει σε θραύση κατά τη χρήση, η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στον ασθενή.

• Μη χρησιμοποιείτε την όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® εάν δεν είναι σε καλή κατάσταση ή εάν δεν 
εφαρμόζει σωστά στο παιδί.

• Η όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν δεν έχει συνταγογραφηθεί από 
ιατρό που έχει εκπαιδευθεί στη μέθοδο Ponseti και πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τις συνταγογραφημένες οδηγίες. 

• Η όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία άλλης ορθοπεδικής 
πάθησης εκτός από τη ραιβοϊπποποδία, εκτός και εάν έχει συνταγογραφηθεί διαφορετικά από τον ιατρό ή τον ειδικό ορθώσεων.

3.1.4 Πληροφορίες ασφάλειας κατά τη χρήση του τεχνολογικού προϊόντος σε συνδυασμό με άλλα τεχνολογικά προϊόντα
• Η όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά με τα ακόλουθα γνήσια 

παρελκόμενα και εξαρτήματα:
o Ράβδος απαγωγής Ponseti®
o Ράβδος Dobbs υποβοηθούμενη με ελατήριο Mitchell
o Διάσελα προστασίας από πίεση
o Καλύμματα ράβδου Ponseti®

 Η τροποποίηση του προϊόντος ή/και η διενέργεια μετατροπών μετά την αγορά θα ακυρώσουν την εγγύηση και μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό. 

3.1.5 Πληροφορίες για την ασφάλεια κατά τη χρήση 
• Συμβουλευτείτε αμέσως τον ιατρό σας ή την κλινική ομάδα εάν το παιδί αισθάνεται πόνο, έχει φυσαλίδες και πληγές ή εάν η AFO 

ολισθαίνει ορατά στο πόδι του παιδιού.
• Μην κάμπτετε τη ράβδο και μην επιτρέπετε στο παιδί να βαδίζει με τη ράβδο συνδεδεμένη. Η κάμψη της ράβδου μπορεί να 

μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και να οδηγήσει σε θραύση κατά τη χρήση, η οποία μπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στον ασθενή.

3.1.6 Ασφαλής απόρριψη
• Η όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® μπορεί να απορριφθεί στα συνήθη απορρίμματα. Κανένα από τα 

εξαρτήματα του τεχνολογικού προϊόντος δεν είναι ανακυκλώσιμο.
3.2 Δυνητικές συνέπειες στην υγεία
Είναι απαραίτητο ο κηδεμόνας να φοριέται 23 ώρες την ημέρα για τρεις μήνες και στη συνέχεια 12-14 ώρες την ημέρα (κατά τον 
μεσημεριανό και νυκτερινό ύπνο) επί 4 χρόνια ή σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας.
Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι καλά φωτισμένος και ελεύθερος από τυχόν περισπασμούς για να διασφαλίσετε ότι εφαρμόζετε σωστά την 
AFO. Η ακατάλληλη εφαρμογή της AFO ή της ράβδου μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, πληγές ή φυσαλίδες.
Η εσφαλμένη χρήση της AFO μπορεί να προκαλέσει υποτροπή της ραιβοϊπποποδίας ή τραυματισμό στο πόδι του παιδιού. Εάν κάποιος 
χρήστης ή/και ασθενής αντιμετωπίσει κάποιο σοβαρό συμβάν το οποίο θα προκύψει σε σχέση με τη συσκευή, το συμβάν θα πρέπει να 
αναφερθεί στην MD Orthopaedics, Inc. και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα του ο χρήστης ή/και ασθενής.
Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα που δεν περιγράφονται σε αυτήν την πολιτική εγγύησης, επικοινωνήστε με την MD Orthopaedics.   
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654 Η.Π.Α.
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

http://www.mdorthopaedics.com
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4 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

4.1 Επισκόπηση της θεραπείας της ραιβοϊπποποδίας

Αυτό το ενημερωτικό γράφημα παρέχει πληροφορίες - όχι συμβουλές. Εάν χρειάζεστε ιατρική συμβουλή, συμβουλευτείτε έναν ιατρό ή άλλον 
κατάλληλο ιατρικό επαγγελματία. 
Δεν παρέχονται εγγυήσεις σε σχέση με τις παρεχόμενες ιατρικές πληροφορίες και η MD Orthopaedics δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση 
που ο χρήστης υποστεί κάποια απώλεια επειδή βασίζεται στις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το ενημερωτικό γράφημα.
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4.2 AFO Mitchell Ponseti®
  Πριν από κάθε χρήση επιθεωρήστε προσεκτικά την AFO. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μια AFO ή ράβδο η οποία έχει υποστεί ζημιά, 
θραύση ή δεν λειτουργεί σωστά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό στο παιδί σας ή/και να καταστήσει τη θεραπεία μη 
αποτελεσματική. Χρησιμοποιείτε πάντα κάλτσες με την AFO για να αποτρέψετε την άμεση επαφή με το δέρμα. 

1. Ανοίξτε την AFO έτσι ώστε να απομακρυνθούν όλοι οι δερμάτινοι ιμάντες για την εισαγωγή του 
ποδιού. Τα κουμπώματα είναι σχεδιασμένα ώστε να τοποθετούνται στο εσωτερικό του ποδιού.  
Αυτά μπορούν να τοποθετηθούν στο εξωτερικό ανάλογα με την προτίμηση του ιατρού ή την κατά 
περίπτωση άνεση κατά την εφαρμογή. 

2. Κρατώντας το κάτω μέρος του ποδιού, σύρετε απαλά το πόδι στη θέση του έως ότου η πτέρνα 
σταθεροποιηθεί στο πίσω και κάτω μέρος της AFO. Απαιτείται η χρήση κάλτσας που καλύπτει το 
πόδι και την κνήμη ώστε να αποτρέπεται η επαφή του δέρματος με την AFO.

  Η ακριβής θέση της πτέρνας στην AFO εξαρτάται ανάλογα με τον τύπο και τη βαρύτητα της 
ραιβοϊπποποδίας. Η εφαρμογή πίεσης για να έρθει η πτέρνα στη θέση της μπορεί να προκαλέσει 
πληγές, για αυτό απευθυνθείτε στον ιατρό σας για να επιβεβαιώσετε τη σωστή θέση.

3. Τραβήξτε τη γλώσσα οριζόντια στην ποδοκνημική και κρατήστε την στη θέση της με τον 
αντίχειρά  σας. Βεβαιωθείτε ότι η οπή στην γλώσσα βρίσκεται στο κέντρο της ποδοκνημικής, 
επάνω από τον μεσαίο ιμάντα.

4. Κουμπώστε καλά τον μεσαίο ιμάντα επάνω από την οριζόντια γλώσσα. Κουμπώστε καλά τον 
ιμάντα της ποδοκνημικής αλλά προσέξτε να μην τον σφίξετε υπερβολικά, καθώς αυτό μπορεί να 
προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος και πληγές.

5. Κοιτάξτε μέσα από το άνοιγμα της πτέρνας στο πίσω μέρος της AFO για να βεβαιωθείτε ότι  
η πτέρνα είναι ιδανικά κάτω και στο πίσω μέρος της AFO. Η πτέρνα αρχικά ενδέχεται να μην 
μπορεί να έρθει σε επαφή με το κάτω μέρος της AFO μετά από την τενοντοτομή και την τελευταία 
εφαρμογή νάρθηκα, αλλά αυτό θα επιτευχθεί με την πάροδο του χρόνου. Εάν δεν βλέπετε την 
πτέρνα στο παράθυρο, ρυθμίστε ξανά τη γλώσσα και τον μεσαίο ιμάντα έτσι ώστε η πτέρνα να 
είναι σωστά τοποθετημένη.
  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η πτέρνα δεν θα αγγίξει το κάτω μέρος της AFO και σε άλλες η πτέρνα 
θα είναι μόλις ορατή μέσω του ανοίγματος της πτέρνας. Σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις,  
η πτέρνα θα κατέβει με την πάροδο του χρόνου, αρκεί η κίνηση της ποδοκνημικής να είναι 
επαρκής. Η πίεση της πτέρνας μέσα στην AFO και το υπερβολικό σφίξιμο του μεσαίου ιμάντα 
μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό του δέρματος, πληγές και μειωμένη συμμόρφωση με τον κηδεμόνα.
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6. Αφού έχετε σφίξει τους επάνω ιμάντες και η πτέρνα έχει σταθεροποιηθεί στη θέση της, κουμπώστε 
τον ιμάντα των δακτύλων και σφίξτε ξανά τους άλλους ιμάντες, εάν είναι απαραίτητο.

4.3 Ράβδος απαγωγής Ponseti®
Η ράβδος θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε το πλάτος της ράβδου να είναι ίσο, ή ακόμα και ελαφρά μεγαλύτερο, από το εύρος των ώμων 
του παιδιού. Μετρήστε το εύρος των ώμων του παιδιού από το εξωτερικό μέρος του αριστερού ώμου έως το εξωτερικό μέρος του δεξιού 
ώμου. Προσαρμόστε το μήκος της ράβδου από τη μεσότητα της πτέρνας της αριστερής πλάκας ποδιού έως τη μεσότητα της πτέρνας της 
δεξιάς πλάκας ποδιού, έτσι ώστε να είναι ίσο με το εύρος των ώμων.

1. Χρησιμοποιήστε το εξαγωνικό κλειδί που παρέχεται για να χαλαρώσετε τις βίδες στερέωσης στην ασφάλιση της ράβδου.  
Προσαρμόστε το πλάτος της ράβδου στο εύρος των ώμων του παιδιού, χρησιμοποιώντας ως οδηγό την κεντρική βίδα στα καλύμματα 
της πτέρνας. Σφίξτε ξανά τις βίδες στερέωσης στην ασφάλιση της ράβδου.

2. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, χαλαρώστε την κεντρική βίδα του καλύμματος της πτέρνας. Αφαιρέστε την εξωτερική βίδα. 
Περιστρέψτε το κλιπ στην επιθυμητή ένδειξη μοιρών για να ρυθμίσετε την έξω στροφή, όπως έχει καθορίσει ο ιατρός σας. 
Επανεισάγετε την εξωτερική βίδα στην κατάλληλη οπή. Σφίξτε και τις δύο βίδες.

           
3. Εισαγάγετε το κλιπ στη σόλα των AFO μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ» - όταν εφαρμόσουν σωστά θα ακουστεί ένα ηχητικό κλικ.  

Διασφαλίστε ότι η ασφάλιση της ράβδου και τα κλιπ ταχείας εφαρμογής έχουν εφαρμόσει κατά τη συναρμολόγησή τους τραβώντας 
την AFO, για να βεβαιωθείτε ότι δεν αποσυνδέονται από τη ράβδο. Εάν εντοπιστεί ζημιά, διακόψτε τη χρήση και επικοινωνήστε με το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.    

5 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

5.1 Τρόπος μεταφοράς και φύλαξης του προϊόντος
Η όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® και ο κηδεμόνας απαγωγής Ponseti® αποστέλλονται σε θερμοκρασία 
δωματίου και δεν απαιτούν ειδικό χειρισμό κατά τη μεταφορά ή τη φύλαξη.

6 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

6.1 Επαναχρησιμοποίηση του τεχνολογικού προϊόντος 
Όλα τα μέρη έχουν σχεδιαστεί για χρήση από έναν ασθενή υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης και σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.
Η φυσιολογική χρήση περιλαμβάνει την καθημερινή εφαρμογή και χρήση της AFO και της ράβδου απαγωγής Ponseti® επί έως 23 ώρες 
ημερησίως ή σύμφωνα με τις οδηγίες.
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6.1.1 Καθαρισμός του τεχνολογικού προϊόντος
Για τον καθαρισμό του τεχνολογικού προϊόντος:

1. Πλύνετε την AFO στο χέρι ή στο πλυντήριο χρησιμοποιώντας κρύο νερό, ήπιο κύκλο λειτουργίας και ήπιο απορρυπαντικό. 
2. Αφήστε την AFO να στεγνώσει πλήρως στον αέρα προτού την χρησιμοποιήσετε.

  Μη χρησιμοποιείτε καυτό νερό κατά το πλύσιμο της όρθωσης ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti®. Αυτό μπορεί να 
προκαλέσει στρέβλωση, ρίκνωση, διαχωρισμό ή αποκόλληση των συνθετικών δερμάτινων ιμάντων. Μην τοποθετείτε την AFO σε 
μηχανικό στεγνωτήρα. Στεγνώστε μόνο στον αέρα.

6.2 Τρόπος επιθεώρησης του προϊόντος
Προτού τοποθετήσετε το τεχνολογικό προϊόν στα άκρα πόδια του παιδιού θα πρέπει κάθε φορά να επιθεωρείτε την όρθωση 
ποδοκνημικής/άκρου ποδός (AFO) Mitchell Ponseti® και τον κηδεμόνα απαγωγής Ponseti® για την κατάλληλη εφαρμογή τους, για 
τυχόν κατασκευαστικά ελαττώματα και για τυχόν ζημιά.

  Πριν από κάθε χρήση, επιθεωρήστε προσεκτικά την όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός Mitchell Ponseti® (AFO) και τον 
κηδεμόνα απαγωγής Ponseti®. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μια AFO ή μία ράβδο η οποία έχει υποστεί ζημιά, θραύση ή δεν λειτουργεί 
σωστά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό στο παιδί σας ή/και να καταστήσει τη θεραπεία μη αποτελεσματική.  
Για υποστήριξη, επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, εάν απαιτείται.

7 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

7.1 Πώς να εντοπίσετε και να επιλύσετε τα προβλήματα

7.1.1 Αντιμετώπιση προβλημάτων από μη εκπαιδευμένα άτομα

Σφάλμα Αιτία Λύση

Το παιδί παρουσιάζει φυσαλίδες ή άλλη 
ζημιά στο δέρμα Ακατάλληλη εφαρμογή ή/και χρήση Επικοινωνήστε με τον ιατρό ή τον πάροχο 

υγειονομικής περίθαλψης σας.

Θραύση της AFO (εντός 6 μηνών χρήσης) Έλλειμμα κατά την κατασκευή ή πρόκληση 
ζημιάς κατά τη φυσιολογική χρήση Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Θραύση της AFO (μετά από 6 μήνες χρήσης) Πρόκληση ζημιάς κατά  
τη φυσιολογική χρήση Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Θραύση της ράβδου, του συνδέσμου κλιπ 
ταχείας εφαρμογής, του καλύμματος της 
πτέρνας ή της ασφάλισης της ράβδου

Πρόκληση ζημιάς κατά  
τη φυσιολογική χρήση Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Εσφαλμένο μέγεθος (εντός 7 ημερών από 
την παραλαβή).

Σφάλμα κατά τον προσδιορισμό  
του μεγέθους Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

7.2 Συχνές ερωτήσεις

Ερώτηση Απάντηση

Τα κουμπώματα τοποθετούνται 
στο εσωτερικό μέρος ή στο 
εξωτερικό μέρος του ποδιού;

Η AFO έχει σχεδιαστεί με τα κουμπώματα ρυθμισμένα στο εσωτερικό μέρος του ποδιού. Ο σχεδιασμός 
αυτός βοηθά τους γονείς στην τοποθέτηση και στην αφαίρεση των AFO. Οι ειδικοί της μεθόδου 
Ponseti επιτρέπουν την τοποθέτηση των κουμπωμάτων στο εξωτερικό μέρος του άκρου ποδιού, 
ανάλογα με την προτίμηση του επαγγελματία ή την άνεση του πελάτη. Δεν θα αλλάξει η απόδοση  
ή ο κίνδυνος τραυματισμού προσανατολίζοντας τα κουμπώματα προς τα έξω.

Μόλις παρέλαβα την 
παραγγελία μου και οι AFO 
φαίνονται πολύ μεγάλες/
πολύ μικρές; Υπάρχει κάποιο 
διαφορετικό μέγεθος που θα 
μπορούσε να είναι καλύτερο;

Επικοινωνήστε με το σημείο αγοράς.

Η πτέρνα του παιδιού δεν 
βρίσκεται στο κάτω μέρος της 
AFO. Συμβαίνει κάτι λάθος;

Εάν η πτέρνα δεν είναι ορατή στο άνοιγμα της πτέρνας, απευθυνθείτε στον ιατρό σας για να 
βεβαιωθείτε ότι η ραιβοϊπποποδία διορθώνεται πλήρως. Εάν ο ιατρός υποδείξει ότι η διόρθωση 
είναι καλή, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να πιέσετε την πτέρνα προς τα κάτω στην AFO, καθώς 
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμό του δέρματος, δυσφορία στην εφαρμογή του κηδεμόνα και 
μειωμένη συμμόρφωση με τον κηδεμόνα.
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Ερώτηση Απάντηση

Πόσο χρονικό διάστημα  
θα διαρκέσει κάθε ζεύγος 
των AFO;

Κατά μέσο όρο, ο χρόνος ζωής μιας AFO είναι 3-9 μήνες. Μερικά παιδιά αναπτύσσονται γρήγορα και 
θα χρειαστούν νέες AFO εντός τριών μηνών. Καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης του παιδιού επιβραδύνεται, 
αναμένεται μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της κάθε AFO.

Πόσο χρονικό διάστημα  
θα διαρκέσει η ράβδος;

Οι ράβδοι είναι προσαρμόσιμες και θα πρέπει να διαρκέσουν περίπου 2-3 διαδοχικές AFO. Το πλάτος 
της ράβδου θα πρέπει να ελέγχεται περιοδικά και να προσαρμόζεται στο εύρος των ώμων του παιδιού 
ή σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού ή του ειδικού ορθώσεων.

8 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ

8.1 Προαιρετικά παρελκόμενα

Εικόνα Όνομα Περιγραφή

Προσαρμογέας
Βάση γενικής χρήσης που παρέχει άνεση με το σύστημα κλιπ ταχείας εφαρμογής 
Ponseti® κατά τη χρήση μιας εναλλακτικής AFO. Αυτή επιτρέπει στον πελάτη να συνδέσει 
ένα μεγάλο εύρος διορθωτικών AFO στη ράβδο απαγωγής Ponseti®.

9 ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ

Όρος Σημασία

Διάσελα προστασίας  
από πίεση

Ένα διάσελο προστασίας από πίεση είναι ένα κομμάτι μαλακού, εύκαμπτου ελαστικού που είναι επικολλημένο 
στον μεσαίο ιμάντα της AFO για να παρέχει επιπλέον ανακούφιση από την πίεση του ιμάντα.

Ειδικός ορθώσεων
Ο ειδικός ορθώσεων είναι ένας επαγγελματίας υγείας που κατασκευάζει και εφαρμόζει κηδεμόνες και 
νάρθηκες (ορθώσεις) σε άτομα που χρειάζονται πρόσθετη υποστήριξη για μέρη του σώματος που έχουν 
εξασθενίσει από τραυματισμό, ασθένεια ή λόγω διαταραχών των νεύρων, των μυών ή των οστών.

Εφαρμογή νάρθηκα
Μια διαδικασία για τη διατήρηση της ραιβοϊπποποδίας στη θέση της μετά από χειρισμούς. Αρχικά 
εφαρμόζεται βαμβάκι γύρω από το άκρο πόδι και στη συνέχεια εφαρμόζεται γύψος, ο οποίος πλάθεται 
στην σωστή θέση. 

Ιπποποδία (Equinus)

Η ιπποποδία είναι μια κατάσταση κατά την οποία υπάρχει περιορισμός της κάμψης προς τα πάνω της 
ποδοκνημικής άρθρωσης. Τα άτομα με ιπποποδία δεν έχουν την ευκαμψία για να φέρουν το επάνω 
μέρος του άκρου ποδός προς την πρόσθια επιφάνεια της κνήμης. Η ιπποποδία μπορεί να παρουσιαστεί 
στο ένα ή και στα δύο πόδια.

Κηδεμόνας απαγωγής 
άκρου ποδός

Η απαγωγή είναι η κίνηση κατά την οποία μια δομή ή ένα μέλος απομακρύνεται από τη μέση γραμμή του 
σώματος. Ο κηδεμόνας απαγωγής διατηρεί το άκρο πόδι σε κατάλληλη ευθυγράμμιση προς τη μέση γραμμή.

Μέθοδος Ponseti
Η μέθοδος Ponseti είναι μια μη χειρουργική διαδικασία θεραπείας της ραιβοϊπποποδίας που 
αναπτύχθηκε από τον Δρ. Ignacio Ponseti. Η μέθοδος εφαρμόζει ήπιους χειρισμούς και τοποθέτηση 
ναρθήκων για τη σταδιακή μεταφορά του ποδιού στην σωστή θέση. 

Όρθωση ποδοκνημικής/
άκρου ποδός (Ankle Foot 
Orthosis, AFO)

H AFO είναι ένας κηδεμόνας, κατασκευασμένος συνήθως από πλαστικό, ο οποίος φοριέται στην κνήμη 
και στο άκρο πόδι για την υποστήριξη της ποδοκνημικής και τη συγκράτηση του άκρου ποδός και της 
ποδοκνημικής στη σωστή θέση. 

Ραιβοϊπποποδία 
(Talipes equinovarus)

Η ραιβοϊπποποδία (Talipes equinovarus) είναι ένα συχνό γενετικό έλλειμμα κατά το οποίο το άκρο πόδι 
παρουσιάζει παθολογική στροφή ή έχει διαφορετικό σχήμα. 
Στη ραιβοϊπποποδία, το άκρο πόδι φαίνεται ότι έχει στροφή και μπορεί να μοιάζει ότι έχει γυρίσει 
ανάποδα. Παρά την εμφάνισή της, η ραιβοϊπποποδία από μόνη της δεν προκαλεί δυσφορία ή πόνο.
Η θεραπεία είναι συνήθως επιτυχής και περιλαμβάνει διάταση και εφαρμογή νάρθηκα (μέθοδος Ponseti) 
ή διάταση και εφαρμογή ταινιών (Γαλλική μέθοδος). Μερικές φορές απαιτείται χειρουργική επέμβαση.
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Όρος Σημασία

Ραχιαία κάμψη Η ραχιαία κάμψη είναι η κάμψη του άκρου ποδός προς τα πάνω στο ύψος της ποδοκνημικής άρθρωσης.

Τενοντοτομή

Η απελευθέρωση του αχίλλειου τένοντα, γνωστή και ως τενοντοτομή, είναι μια χειρουργική διαδικασία 
κατά την οποία διενεργείται τομή διαμέσου του αχίλλειου τένοντα ώστε να επιτρέπεται η τελική ραχιαία 
κάμψη του άκρου ποδός. Η επέμβαση αυτή χρησιμοποιείται για τη διόρθωση της παραμόρφωσης 
ιπποποδίας που παρατηρείται στην ραιβοϊπποποδία.

10 ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΩΝ

Εικονίδιο Σημασία Εικονίδιο Σημασία

Όρθωση ποδοκνημικής/άκρου ποδός  
(Ankle Foot Orthosis, AFO) Προσοχή

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ημερομηνία κατασκευής

Κατασκευαστής Εισαγωγέας αρχείου

Πολλαπλή χρήση σε έναν μόνον ασθενή Μη αποστειρωμένο

Υποδεικνύει ότι το είδος είναι ένα 
ιατροτεχνολογικό προϊόν Αριθμός καταλόγου

Σήμανση CE [σύμφωνα με τον Κανονισμό (Ε.Ε.) 
2017/745 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2017 σχετικά  
με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα]

Κωδικός παρτίδας

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης


