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JOGI NYILATKOZAT
Az MD Orthopaedics vállalat nem ad tájékoztatást és nem vállal jótállást erre a kézikönyvre vonatkozóan, valamint a törvény által 
megengedett maximális mértékben kifejezetten korlátozza a felelősségét minden jótállás megsértéséért, amely arra utalhat, hogy ezt 
a kézikönyvet egy másikra cserélték. Továbbá az MD Orthopaedics vállalat fenntartja a jogot, hogy ezt a kiadványt bármikor módosítsa 
anélkül, hogy kötelezettséget vállalna arra, hogy bárkit is értesítsen a módosításról.
A termékek tervezőjeként és gyártójaként az MD Orthopaedics vállalat nem biztosít orvosi kezelést, tanácsot vagy információt.  
Az orvosi kezelés kockázataival és előnyeivel kapcsolatos információkat – beleértve az MD Orthopaedics termékeinek használatával 
és a rendelkezésre álló alternatívákkal végzett kezeléseket is – kizárólag az orvos vagy egyéb, képzett egészségügyi ellátó biztosítja. 
Amennyiben kérdése van gyermeke kezelésével kapcsolatban, fontos, hogy azokat a megfelelő egészségügyi ellátóval beszélje meg.
Az MD Orthopaedics nem biztosít és nem biztosíthat bizonyos eredményeket a termékei használatával kapcsolatban. 
A jelen dokumentumban lévő információk általános leírást és/vagy műszaki jellemzést tartalmaznak az itt bemutatott termékek 
teljesítményéről. Ez a dokumentáció nem helyettesíti a termékek alkalmasságának vagy megbízhatóságának meghatározását 
specifikus felhasználói alkalmazásokhoz, és nem használható arra. A felhasználó feladata, hogy elvégezze a termék megfelelő és teljes 
kockázatelemzését, értékelését és ellenőrzését az adott specifikus alkalmazás vagy használat tekintetében. Sem az MD Orthopaedics 
vállalat, sem leányvállalatai nem felelősek az itt található információk nem megfelelő felhasználásáért. Amennyiben javítási vagy 
módosítási javaslatai vannak, vagy hibákat talált ebben a kiadványban, kérjük, tájékoztasson minket.
A termék használatakor minden vonatkozó állami, regionális és helyi biztonsági rendeletet be kell tartani. Biztonsági okokból, valamint  
a dokumentált rendszeradatoknak való megfelelőség biztosítása érdekében kizárólag a gyártó végezheti el az alkatrészek javítását.
Ha az eszközöket műszaki biztonsági követelményekkel rendelkező alkalmazásra használják, minden vonatkozó utasítást követni kell.  
Az információk be nem tartása sérüléshez vagy a berendezés károsodásához vezethet.
A MD Orthopaedics vállalat mindent megtett annak megelőzésére, hogy az eszközök címkézése, használati utasítása, rendelkezésre 
bocsátása, üzembe helyezése és reklámozása során olyan szöveget, védjegyeket, képeket és szimbolikus vagy egyéb jeleket használjon, 
amelyek félrevezethetik a felhasználót vagy a beteget a termék rendeltetésszerű használatára, biztonságosságára és teljesítményére 
vonatkozóan. 
Copyright © 2021., MD Orthopaedics, Inc.
Minden jog fenntartva. A kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a jelen kiadvány semmilyen része semmilyen formában vagy módon 
nem másolható, terjeszthető vagy továbbküldhető, beleértve a fénymásolást, rögzítést, illetve egyéb elektronikus vagy mechanikus 
módszereket. Engedélykérésért írjon a kiadónak az alábbi címre.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654 USA
1-877-766-7384 
www.mdorthopaedics.com

VÉDJEGYEK
A Mitchell Ponseti® és a Ponseti® az MD Orthopaedics bejegyzett védjegyei.
Az MD Orthopaedics vállalat mindent megtett, hogy védjegyekkel kapcsolatos információt biztosítson a jelen kézikönyvben szereplő 
cégnevekkel, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Az alábbi védjegyek különböző forrásokból származnak. Minden védjegy 
az adott tulajdonos tulajdonát képezi.
Általános megjegyzés: A kézikönyvben használt bizonyos terméknevek kizárólag azonosítási célból szerepelnek, és az adott cégek 
védjegyei lehetnek.

1 BEVEZETÉS

1.1 Rendeltetésszerű használat
A Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézis (Ankle Foot Orthotic, AFO), valamint a Ponseti® abdukciós rögzítő egy láb- és bokaortézis 
(rögzítő), amely rendeltetése szerint a veleszületett dongaláb (Congenital Talipes Equinovarus, CTEV) Ponseti kezelési módszerrel végzett 
korrekciójára használható csecsemőknél és legfeljebb nyolcéves gyermekeknél. A rögzítő célja a visszaesés megelőzése (a sarok equinus 
és varus deformitása). 
Az AFO-t a dongaláb Ponseti-módszerrel történő kezelésében képzett orvos írja fel, és általában naponta 23 órán át kell viselni három 
hónapon keresztül gipszelés után, majd éjszaka és pihenőidőben legfeljebb négy évig.
A Ponseti-módszerben is jártas klinikai ortopédus segíthet az orvosnak az AFO megfelelő méretének meghatározásában a gyermek 
számára. Az ortopédus megtaníthatja a gyermek szüleit és családtagjait arra, hogy hogyan tegyék fel helyesen az AFO-t a gyermek lábára, 
mi utalhat a rossz illeszkedésre vagy egyéb problémákra, illetve hogyan határozhatják meg, hogy ideje a következő méretre váltani.

http://www.mdorthopaedics.com
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A klinikai személyzetnek a Ponseti-módszerben jártas egyéb tagjai – ápolók, orvosasszisztensek vagy egyéb, engedéllyel rendelkező 
egészségügyi szakemberek – szintén megtaníthatják a szülőket az AFO helyes használatára, és elvégezhetik a szükséges igazítást az 
illeszkedésre vagy méretre vonatkozóan. 
A gyermek szülei, családja vagy egyéb kijelölt gondviselői felelősek az előírt Ponseti-módszer kezelési előírásának betartásáért: 23 óra 
naponta három hónapon keresztül, majd alvás és pihenőidő során a következő négy évben, vagy amíg az orvos úgy nem rendelkezik, 
hogy a továbbiakban nincs szükség az eszközre.

1.2 Betegcélcsoport és rendeltetésszerű felhasználók
Az MD Orthopaedics Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézist (AFO), valamint a Ponseti® abdukciós rögzítőt tervezése szerint (≤8 éves) 
dongalábú gyermek hordhat, miután a kezelés gipszeléses része befejeződött. 
Ez a dokumentum az orvosoknak, ortopédusoknak, klinikai személyzetnek, illetve a Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézissel (AFO), 
valamint a Ponseti® abdukciós rögzítővel végzett kezelést kapó gyermekek szüleinek és családjának szól.

1.3 Klinikai előnyök
A Ponseti-módszer egy nem műtéti kezelés eljárás dongaláb esetén, amelyet Dr. Ignacio Ponseti fejlesztett ki. A módszer óvatos mozgatást 
és gipszelést alkalmaz, hogy a lábat fokozatosan a helyes pozícióba állítsa. A gipszet minden héten el kell távolítani, a lábat óvatosan  
a következő pozícióba kell mozdítani, és egy új gipszet kell felhelyezni. Ez az eljárás 6–8 hétig folytatódik. 
A gipszelési időszak után a lábakat lábabdukciós rögzítő (foot abduction brace, FAB) tartja a megfelelő pozícióban. A rögzítő a láb- és 
bokaortézisből (Ankle Foot Orthotic, AFO), valamint az ahhoz csatlakozó abdukciós sínből áll. A sínt általában naponta 23 órán át kell 
viselni három hónapon keresztül, majd éjszaka és pihenőidő során legfeljebb négy évig, vagy az orvos által előírt ideig a korrekció 
megtartásának biztosítása érdekében.
Megfelelő kezeléssel és az orvos által előírt rögzítős protokoll betartásával várhatóan a legtöbb dongalábas eset korrigálható,  
mire a gyermek eléri a 4-5 éves életkort.
Az MD Orthopaedics vállalat nem biztosít orvosi kezelést, tanácsot vagy információt. Az orvosi kezelés kockázataival és előnyeivel 
kapcsolatos információkat – beleértve az MD Orthopaedics termékeinek használatával végzett kezeléseket is – kizárólag az orvosnak 
vagy a gyermekét kezelő egyéb, képzett egészségügyi ellátónak kell biztosítania. Amennyiben kérdése van gyermeke kezelésével 
kapcsolatban, fontos, hogy azokat a megfelelő egészségügyi ellátóval beszélje meg.

1.4 A biztonsági figyelmeztetések magyarázata
  A „Vigyázat!” alacsony szintű kockázattal járó veszélyes helyzetet jelez, amely, ha nem kerülik el, kisebb vagy közepesen súlyos 

sérülést okozhat.

 Fontosnak tartott, de nem veszéllyel kapcsolatos információt jelez.

1.5 Megőrzési utasítások
A termék használata előtt olvassa el és értse meg a jelen kézikönyvet és biztonsági utasításait. Ennek hiánya sérüléshez vezethet.
Kövesse az összes utasítást. 
A terméket csak olyan személy használhatja, aki teljesen elolvasta és megértette a jelen felhasználói kézikönyv tartalmát.
Győződjön meg arról, hogy a terméket használó összes személy elolvasta ezeket a figyelmeztetéseket és utasításokat, valamint  
követi azokat.
A gyártó nem felelős az olyan anyagkárosodásokért és személyi sérülésekért, amelyeket a helytelen kezelés vagy a biztonsági utasítások 
be nem tartása okozott. Ilyen esetekben a jótállás érvényét veszti.
Ez a szabályzat/jótállás nem átruházható, és kizárólag a normál elhasználódásra terjed ki. A termék megváltoztatása és az értékesítés 
utáni módosítások érvénytelenítik a jótállást. Amennyiben a jelen szabályzat nem említett problémákat tapasztal, kérjük, vegye fel velünk 
a kapcsolatot. A nem tipikus ügyeket eseti alapon kezeljük. 

1.6 Dokumentáció és információ megszerzése

1.6.1 Dokumentáció rendelése
További dokumentációt, felhasználói utasítást és műszaki információt rendelhet, ha felhívja az MD Orthopaedics vállalatot az  
1-877-766-7384 számon.

1.6.2 Egyéb nyelvek
A használati utasítás egyéb nyelveken is elérhető. 

1.6.3 Dokumentációs visszajelzés
Ha az MD Orthopaedics termékdokumentációját az interneten olvassa, minden megjegyzést elküldhet a támogatást nyújtó weboldalra. 
A megjegyzéseket emellett az info@mdorthopaedics.com e-mail-címre is elküldheti. Megjegyzéseit nagyra értékeljük!
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1.6.4 Támogatás és szerviz
Kérdésekért, információkért, műszaki segítségért, valamint a felhasználói utasítások megrendelésért kérjük, vegye fel a kapcsolatot  
a következő elérhetőségen:
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

1.6.5 A gyártó neve és címe 
A következő természetes vagy jogi személy készíti a terméket, amelyre a jelen felhasználói kézikönyv vonatkozik, amely az  
Európai Unióban használható, és az eszköz gyártója:
A Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézis (AFO), valamint a Ponseti® abdukciós rögzítő gyártója a következő:
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

2 A TERMÉK LEÍRÁSA

2.1 Rendeltetésszerű felhasználás és észszerűen előrelátható helytelen felhasználás
A Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézis egy I. osztályú orvostechnikai eszköz, amely kizárólag olyan gyermekeknél használható, akiknél 
a dongalábat a Ponseti kezelési módszerrel korrigálják, és kizárólag a Ponseti-módszerben teljesen képzett orvos általi rendelvény alapján. 
A Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézis nem használható a Ponseti-módszerben képzett orvos általi rendelvény nélkül, és kizárólag  
az előírás szerint használható. 
A Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézis kizárólag a dongaláb kezelésére használható, kivéve ha az orvos vagy ortopédus máshogy 
rendelkezik.
A Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézis kizárólag a következő eredeti tartozékokkal és alkatrészekkel használható:
• Ponseti® állítható sín

o 10 vagy 15 fokos dorsalflexiós formában kapható
• Mitchell rugós támasztékú Dobbs-sín
• Nyomónyereg
• Sínfedők

  A rögzítő helyes elhelyezésével és a bőrproblémák hibaelhárításával kapcsolatos oktatás rendkívül fontos annak biztosítása 
érdekében, hogy gyermeke dongaláb-korrekciója hatásos. KIZÁRÓLAG AZUTÁN HASZNÁLJA ezt az eszközt, hogy arra kezelőorvosa 
vagy a klinikai személyzet megtanította. A képzési források felkutatásával kapcsolatos segítségért vegye fel a kapcsolatot  
a vevőszolgálattal.

2.2 Sterilizálási állapot és módszer
Nem alkalmazható, mivel a Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézis nem egy steril termék. 

2.3 A biztonságosság és a klinikai teljesítmény összefoglalója
A Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézis egy I. osztályú, nem beültethető eszköz. Ezáltal nincs szükség a biztonságosság és a klinikai 
teljesítmény összefoglalójára.

2.4 Műszaki jellemzők
A Mitchell Ponseti® AFO egy puha, kontúrozott elasztomer bélést tartalmaz, hogy kipárnázza és a helyén tartsa a gyermek lábát.  
A pántok és az alakítható szintetikus bőrből készült test alkalmazkodik a láb alakjához a további kényelem és stabilitás érdekében. Az AFO 
oldalán nyílások találhatók a további szellőzés és a láb hűtése érdekében, valamint egy ablak van a sarokaljzatban, hogy segítse a sarok 
helyes elhelyezését az AFO-ban. 

MEGJEGYZÉS: Zoknira szükség van, hogy elkerülje a bőr érintkezését a termékkel.  
A Ponseti® abdukciós sínt úgy alakították ki, hogy könnyen állítható legyen a gyermek vállszélességéhez. A gyorskioldó kapcsok 
segítségével a sín könnyen csatlakoztatható az AFO-ra és eltávolítható róla szükség szerint, öltözködéshez, pelenkacseréhez stb.

  A láb hosszát a saroktól a nagylábujj hegyéig kell mérni. Ne adjon hozzá plusz teret, ugyanis ezt az alábbi táblázat számításba veszi.

  A koraszülött 1, 2-n lévő AFO-k tartósan egy állítható sínhez vannak rögzítve.

http://www.mdorthopaedics.com
http://www.mdorthopaedics.com
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Lábhossz (mm) Méret (Amerikai 
Egyesült Államok)

Méret (Egyesült 
Királyság)

 Méret (Európa)

60–62 Koraszülött 1 – –

63–66 Koraszülött 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® 
abdukcióssín-
méretek

Minimum szélesség 
(cm)

Maximum szélesség 
(cm)

Extra rövid 17,3 25

Rövid 20 30

Hosszú 23,5 37,8

2.4.1 Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézis

a. Gumibélés
b. Nyelv
c. Szintetikus 
 bőrpántok
d. Csatok
e. Alap
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2.4.2 Ponseti® abdukciós sín

a. Gyorskioldó kapcsok
b. Szélességállító sín

A csomagnak része egy imbuszkulcs (csavarkulcs) is, hogy az abdukciós sínt a 4.3 szakaszban leírtak szerint lehessen állítani.

3 BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
A Mitchell Ponseti® Ankle Foot Orthotic (AFO), valamint a Ponseti® abdukciós rögzítőt kizárólag ezeknek az utasításoknak és  
a kezelőorvosa vagy a klinikai személyzet egyéb tagja által elmondottaknak megfelelően használja.
Az AFO vagy a sín helytelen felhelyezése bőrirritációhoz, sebekhez és hólyagokhoz vezethet.
Zoknira szükség van, hogy elkerülje a bőr érintkezését a termékkel, valamint megelőzze a bőrirritációt és a hólyagokat.
Azonnal értesítse kezelőorvosát vagy a klinikai személyzetet, ha gyermeke fájdalmat, hólyagokat vagy sebeket érzékel, valamint ha  
az AFO láthatóan csúszkál a gyermek lábán.
Ne hajlítsa meg a sínt, és ne hagyja, hogy gyermeke úgy sétáljon, hogy a sín csatlakoztatva van. A sín meghajlítása csökkentheti a terápiás 
értéket, és használati töréshez vezethet, ami a beteg sérülését okozhatja.

FONTOS! Győződjön meg arról, hogy a kötözési terület megfelelően meg van világítva és zavaró tényezőktől mentes, hogy az AFO-t 
megfelelően helyezhesse fel. Az AFO vagy a sín helytelen felhelyezése bőrirritációhoz, sebekhez és hólyagokhoz vezethet.

A termék használata előtt olvassa el és értse meg a jelen kézikönyvet és biztonsági utasításait. Ennek hiánya sérüléshez vezethet.

3.1 A termék biztonságos használata

3.1.1 Műszaki élettartam 
• Kialakítása szerint minden alkatrész kiszolgálja a teljes életciklust egy beteg esetén, normál használat mellett.
• Általánosságban az AFO 3–9 hónapig tart. Bizonyos gyermekek gyorsan nőnek, és három hónapon belül szükség lesz cserére. 

Ahogy a gyermeke növekedési üteme lelassul, hosszabb élettartamra lehet számítani.
• A sínek állíthatók, és körülbelül 2–3-szor annyi ideig tartanak, mint az AFO. A sín szélességét időnként ellenőrizni kell, és a gyermek 

vállszélességéhez, illetve a kezelőorvosa vagy ortopédusa által ajánlottaknak megfelelően kell igazítani.

3.1.2 A rendeltetésszerű felhasználáshoz és az észszerűen előrelátható helytelen felhasználáshoz kapcsolódó biztonságosság 
információk

• A Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézist, valamint a Ponseti® abdukciós rögzítőt kizárólag ezeknek az utasításoknak és 
a kezelőorvosa vagy a klinikai személyzet egyéb tagja által elmondottaknak megfelelően használja.

• Azonnal értesítse kezelőorvosát vagy a klinikai személyzetet, ha a gyermek fájdalmat, hólyagokat vagy sebeket érzékel, valamint 
ha nincs jó állapotban, vagy nem illeszkedik megfelelően a gyermekhez.

• Ne szorítsa túl az állítócsavarokat.
• Ne használja a Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézist, valamint a Ponseti® adbukciós sínt, ha azok nincsenek jó állapotban, vagy 

nem illeszkednek megfelelően a gyermekhez.
• Figyeljen oda, hogy a sín ne üsse meg a gyermekét, önmagát és bútorait, amikor a gyermek viseli. Javasoljuk, hogy párnázza ki  

a sínt egy Ponseti® sínfedővel. 

3.1.3 Termékkorlátozások, tilalmak és ellenjavallatok
• Ne hajlítsa meg a sínt, és ne hagyja, hogy gyermeke úgy sétáljon, hogy a sín csatlakoztatva van. A sín meghajlítása csökkentheti  

a terápiás értéket, és használati töréshez vezethet, ami a beteg sérülését okozhatja.
• Ne használja a Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézist, ha az nincs jó állapotban, vagy nem illeszkedik megfelelően a gyermekhez.
• A Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézis nem használható a Ponseti-módszerben képzett orvos általi rendelvény nélkül, 

és kizárólag az előírás szerint használható. 
• A Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézis kizárólag a dongaláb kezelésére használható, kivéve ha az orvos vagy ortopédus 

máshogy rendelkezik.
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3.1.4 Biztonsági információ, ha azt eszközt egyéb eszközökkel kombinációban használják
• A Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézis kizárólag a következő eredeti tartozékokkal és alkatrészekkel használható:

o Ponseti® abdukciós sín
o Mitchell rugós támasztékú Dobbs-sín
o Nyomónyereg
o Ponseti® sínfedők

A termék megváltoztatása és/vagy értékesítés utáni módosítása érvényteleníti a jótállást, és sérüléshez vezethet. 

3.1.5 A használatra vonatkozó biztonsági információk 
• Azonnal értesítse kezelőorvosát vagy a klinikai személyzetet, ha gyermeke fájdalmat, hólyagokat vagy sebeket érzékel, valamint 

ha az AFO láthatóan csúszkál a gyermek lábán.
• Ne hajlítsa meg a sínt, és ne hagyja, hogy gyermeke úgy sétáljon, hogy a sín csatlakoztatva van. A sín meghajlítása csökkentheti  

a terápiás értéket, és használati töréshez vezethet, ami a beteg sérülését okozhatja.
3.1.6 Biztonságos ártalmatlanítás

• A Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézis a normál szemétbe dobható. Az eszköz egyik alkatrésze sem újrahasznosítható.
3.2 Esetleges egészségi következmények
A sínt naponta 23 órán át kell viselni három hónapon át, majd naponta 12–14 óráig (pihenési idők és éjszaka) 4 éven át vagy kezelőorvosa 
által előírtak szerint.
Győződjön meg arról, hogy a terület megfelelően meg van világítva és zavaró tényezőktől mentes, hogy az AFO-t megfelelően helyezhesse 
fel. Az AFO vagy a sín helytelen felhelyezése bőrirritációhoz, sebekhez és hólyagokhoz vezethet.
Az AFO helytelen használata a dongaláb defektus visszatéréséhez vagy a gyermek lábának sérüléséhez vezethet. Ha a felhasználó és/
vagy a beteg bármilyen eszközzel kapcsolatos súlyos eseményt észlel, jelenteni kell az MD Orthopaedics, Inc. vállalatnak és a felhasználó  
és/vagy beteg tagállamában kompetens hatóságnak is.
Amennyiben a jelen szabályzatban nem említett problémákat tapasztal, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az MD Orthopaedics vállalattal.  
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

http://www.mdorthopaedics.com
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4 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

4.1 A dongaláb kezelésének áttekintése

Ez az infografika információt nyújt, nem pedig tanácsot. Ha egészségügyi tanácsra van szüksége, kérjük, egyeztessen egy orvossal vagy egyéb 
megfelelő egészségügyi szakemberrel. 
A biztosított egészségügyi információkkal kapcsolatban nincs jótállás, és az MD Orthopaedics vállalat nem vállal felelősséget, ha a felhasználót 
veszteség éri, mert a jelen infografikán található információra hagyatkozott.
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4.2 Mitchell Ponseti® AFO
  Minden használat előtt figyelmesen ellenőrizze az AFO-t. Soha ne használjon sérült, törött vagy nem megfelelően működő AFO-t 
vagy sínt, ugyanis ezek megsérthetik gyermekét, és/vagy hatástalanná teszik a kezelést. Mindig használjon zoknit az AFO-val  
a bőrrel való közvetlen érintkezés megelőzése érdekében. 

1. Nyissa ki az AFO-t, hogy az összes bőrpánt szabad legyen a láb behelyezéséhez. A csatokat  
a láb belsejéhez kell helyezni. A kezelőorvos preferenciája vagy az egyedi alkalmazási kényelem 
alapján kívülre is helyezhetők. 

2. A lábszárat megtartva óvatosan csúsztassa a lábat a helyére, amíg a sarok az AFO hátuljához 
és aljához nem illeszkedik. Az AFO-val való bőrérintkezés megelőzése érdekében a lábat és  
a lábszárat eltakaró zokni szükséges.

  A sarok pontos helyzete az AFO-ban a dongaláb típusától és súlyosságától függően változhat.  
Ha a sarkat a helyére erőlteti, az sebekhez vezethet, ezért kérje meg kezelőorvosát, hogy 
ellenőrizze a megfelelő pozíciót.

3. Húzza a nyelvet vízszintesen a boka felé, és hüvelykujja segítségével tartsa a helyén. Győződjön 
meg arról, hogy a nyelvben lévő lyuk a boka közepén van, a középső pánt felett.

4. A középső pántot szorosan csatolja a vízszintes nyelv fölé. Szorosan csatolja be a bokapántot,  
de ügyeljen, hogy ne szorítsa túl, az ugyanis bőrirritációhoz és sebekhez vezethet.

5. Nézzen be az AFO hátulján lévő saroknyílásnál annak ellenőrzése érdekében, hogy a sarok 
ideálisan, az AFO aljánál és hátuljánál helyezkedik el. Kezdetben lehetséges, hogy a sarok nem ér 
le az AFO aljára az ínátmetszés és az utolsó gipszelés után, de idővel le fog. Ha nem látja a sarkat 
az ablakban, állítsa be ismét a nyelvet és a középső pántot, hogy a sarok megfelelően legyen 
elhelyezve.
  Bizonyos esetekben a sarok nem ér le az AFO aljára, míg más esetekben a sarok alig látható  
a saroknyíláson keresztül. Ezekben a nehézséget okozó esetekben a sarok idővel le fog érni,  
ha a bokamozgás megfelelő. Ha a sarkat az AFO-ba erőlteti, és túlszorítja a középső pántot,  
az bőrirritációhoz, sebekhez és csökkent rögzítési fegyelemhez vezethet.
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6. Miután a felső pántok szorosak, és a sarok biztonságosan a helyén van, csatolja be a lábujjpántot, 
és szükség esetén szorítsa meg újra a többi pántot.

4.3 Ponseti® abdukciós sín
A sínt úgy kell beállítani, hogy a sín szélessége a gyermek vállának szélességével megegyező – vagy akár kissé szélesebb – legyen. Mérje 
meg a gyermek vállszélességét a bal váll külsejétől a jobb váll külsejéig. Állítsa be a sín hosszát a bal láblemez sarkának közepétől a jobb 
láblemez sarkának közepéig úgy, hogy az a mért vállszélességgel megegyező legyen.

1. A mellékelt imbuszkulcs segítségével lazítsa meg a sínzárban lévő rögzítőcsavarokat. Igazítsa a sín szélességét a gyermek 
vállszélességéhez a sarokfedőkben lévő központi csavarok mint vezetők segítségével. Szorítsa meg újra a sínzárban lévő 
rögzítőcsavarokat.

2. Csavarhúzó segítségével lazítsa meg a sarokfedő központi csavarját; távolítsa el a külső csavart. Forgassa a kapcsot a kívánt 
fokjelzőhöz, hogy a külső forgást a kezelőorvosa által meghatározott fokra állítsa. Helyezze be újra a külső csavart a megfelelő lyukba. 
Szorítsa meg mindkét csavart.

           
3. Helyezze a kapcsot az AFO-k talpába, míg egy kattanást nem hall – a megfelelő rögzülést kattanás jelzi. Ellenőrizze, hogy a sínzár és 

a gyorskapcsok csatlakoznak-e összeszerelve. Ehhez húzza meg az AFO-t annak biztosítása érdekében, hogy az nem válik le a sínről. 
Károsodás esetén hagyja abba a használatot, és vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.  

5 ELŐKÉSZÍTÉS

5.1 A termék szállítása és tárolása
A Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézis, valamint a Ponseti® abdukciós sín szállítása szobahőmérsékleten történik, és nem igényel 
speciális kezelést szállítás vagy tárolás során.

6 KARBANTARTÁS

6.1 Az eszköz újrahasználata 
Minden alkatrész egyetlen beteg által használható normál használati körülmények mellett, a kezelőorvos által előírtak szerint. A normál 
használat magában foglalja az AFO és a Ponseti® abdukciós sín napi alkalmazását, a naponta akár 23 órán át vagy az előírtak szerinti 
használatot.
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6.1.1 Az eszköz tisztítása
Az eszköz tisztítása:

1. Kézzel vagy géppel mossa ki az AFO-t hideg vízzel, kímélő programmal és enyhe tisztítószerrel. 
2. Használat előtt hagyja az AFO-t teljesen levegőn megszáradni.

  A Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézis mosásakor ne használjon forró vizet. Ez a szintetikus bőrpántok elhajlásához, 
összezsugorodásához, szétválásához vagy leszakadásához vezethet. Ne helyezze az AFO-t mechanikus szárítóba. Kizárólag 
levegőn szárítható.

6.2 A termék ellenőrzése
A Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézist (AFO), valamint a Ponseti® abdukciós sínt minden alkalommal ellenőrizni kell a helyes 
illeszkedés, gyártási hiba és sérülés tekintetében, mielőtt az eszközt a gyermek lábára helyezik.

  Minden használat előtt figyelmesen ellenőrizze a Mitchell Ponseti® láb- és bokaortézist (AFO), valamint a Ponseti® abdukciós 
sínt. Soha ne használjon sérült, törött vagy nem megfelelően működő AFO-t vagy sínt, ugyanis ez a gyermeke sérüléséhez vezethet, 
és/vagy hatástalanná teheti a kezelést. Szükség esetén vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

7 HIBAELHÁRÍTÁS 

7.1 A problémák azonosítása és megoldása

7.1.1 Nem képzett személyek által végzett hibaelhárítás

Hiba Ok Megoldás

A gyermek bőrén hólyagok  
vagy egyéb sérülés alakul ki

Nem megfelelő illeszkedés és/vagy 
használat

Vegye fel a kapcsolatot kezelőorvosával  
vagy egészségügyi ellátójával.

Törött AFO (6 hónapon belüli  
használat esetén)

Gyártási hiba vagy sérülés normál 
használat mellett Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési hellyel.

Törött AFO (6 hónapon túli  
használat esetén) Sérülés normál használat mellett Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési hellyel. 

Törött sín, gyorscsatlakozó, sarokfedő 
vagy sínszár Sérülés normál használat mellett Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési hellyel.

Helytelen méret (az átvételt követő 
7 napon belül) Méretezési hiba Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési hellyel.

7.2 Gyakori kérdések

Kérdés Válasz

A csatokat a láb belső vagy külső 
részén kell elhelyezni?

Az AFO tervezése szerint a csatokat a láb belső részéhez kell állítani. Ez a kialakítás segít a szülőknek 
feltenni és lehúzni az AFO-kat. A Ponseti szakértők megengedik azt is, hogy a csatokat a láb külső 
részén helyezzék el a szakmai preferencia vagy a vásárló kényelme alapján. Ha a csatokat kifelé 
helyezi el, az nem változtatja meg a teljesítményt, és nem jár sérülési kockázattal.

Megkaptam a rendelésem, és az 
AFO-k túl nagynak/túl kicsinek 
tűnnek. Van más méret, amely 
megfelelőbb lenne?

Vegye fel a kapcsolatot az értékesítési hellyel.

A gyermek lába nem ér le az AFO-
ban. Valami gond van?

Ha a sarok nem látható a saroknyílásban, egyeztessen kezelőorvosával annak biztosítása 
érdekében, hogy a dongalábat teljesen korrigálták. Ha a kezelőorvos azt mondja, hogy a korrekció 
megfelelő, akkor nem feltétlen kell a sarkat leerőltetni az AFO-ba, ez ugyanis bőrirritációt, rögzítési 
kényelmetlenséget és csökkent rögzítési fegyelmet okozhat.
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Kérdés Válasz

Mennyi ideig bírja egy pár AFO?
Egy AFO élettartama általában 3–9 hónap. Bizonyos gyermekek gyorsan nőnek, és három 
hónapon belül új AFO-ra lesz szükség. Ahogy a gyermeke növekedési üteme lelassul, hosszabb 
élettartamra lehet számítani minden AFO esetén.

Mennyi ideig bírja a sín?
A sínek állíthatók, és körülbelül 2-3-szor annyi ideig tartanak, mint az AFO. A sín szélességét 
időnként ellenőrizni kell, és a gyermek vállszélességéhez, illetve a kezelőorvosa vagy ortopédusa 
által ajánlottaknak megfelelően kell igazítani.

8 I. FÜGGELÉK – OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

8.1 Opcionális tartozékok

Kép Név Leírás

Adapter
Univerzális csatolmány, amely a Ponseti® gyorscsatlakozó rendszer kényelmét biztosítja 
alternatív AFO használata esetén. Ez lehetővé teszi a vásárló számára, hogy többféle típusú 
korrekciós AFO-t csatlakoztathasson a Ponseti® adbukciós sínhez.

9 SZÓJEGYZÉK

Kifejezés Jelentés

Dongaláb

A dongaláb (Talipes equinovarus) egy gyakori születési defektus, amely során a lábfej kifordul  
az alakjából vagy pozíciójából. 
Dongaláb esetén a lábfej kifordultnak tűnik, és akár úgy is látszódhat, hogy fejjel lefelé áll. Megjelenése 
ellenére a dongaláb önmagában nem okoz kellemetlenséget vagy fájdalmat.
A kezelés általában sikeres, és része a nyújtás és gipszelés (Ponseti-módszer) vagy a nyújtás és ragasztás 
(francia módszer). Bizonyos esetekben műtétre lehet szükség.

Dorsalflexió A dorsalflexió a lábfej felfelé történő behajlása a bokához képest.

Equinus
Az equinus egy olyan állapot, amelyben a bokaízület felfelé irányuló hajlító mozgása korlátozott. 
Equinus esetén az egyén nem rendelkezik azzal a hajlítási képességgel, hogy a lábfej tetejét a láb elülső 
része felé mozdítsa. Equinus az egyik vagy mindkét lábfejben is jelen lehet.

Gipszelés Olyan eljárás, amellyel a dongaláb a helyén tartható mozgatás után. A lábfej köré bélelő anyagot 
tekernek, majd gipszet helyeznek rá, és azt a helyére öntik. 

Láb- és bokaortézis 
(Ankle Foot Orthosis, AFO)

Az AFO egy műanyagból készült merevítő, amelyet a lábszáron és a lábfejen kell hordani a boka 
megtámasztása, valamint a lábfej és a boka helyes pozícióban tartása érdekében. 

Lábabdukciós sín Az abdukció egy olyan mozgás, amely egy képletet vagy egy testrészt a test középvonalától elhúz.  
Az abdukciós sín a középvonalhoz képest megfelelő helyzetben tartja a lábfejet.

Nyomónyereg A nyomónyereg egy puha, rugalmas gumidarab, amely az AFO középső pántját csatlakoztatja, hogy 
további segítséget nyújtson a pánt által kifejtett nyomással szemben.

Ortopédus
Az ortopédus egy olyan egészségügyi szakember, aki rögzítőket és síneket (ortéziseket) készít és illeszt 
olyan emberekre, akiknek kiegészítő támasztásra van szükségük bizonyos testrészeikhez, amelyek 
sérülés, betegség, illetve ideg-, izom- vagy csontrendellenesség következtében meggyengültek.



12 A dokumentum száma: MD-124.1

Kifejezés Jelentés

Ponseti-módszer
A Ponseti-módszer egy nem műtéti kezelés eljárás dongaláb esetén, amelyet Dr. Ignacio Ponseti 
fejlesztett ki. A módszer óvatos mozgatást és gipszelést alkalmaz, hogy a lábat fokozatosan a helyes 
pozícióba állítsa. 

Tenotómia
Az Achilles-ín felszabadítása – amelyet tenotómiának is neveznek – egy műtéti eljárás, amely során 
átvágják az Achilles-inat, hogy lehetővé tegyék a lábfej végső dorsalflexióját. Az eljárás a dongaláb 
esetén előforduló equinus deformitás korrekciójára szolgál.

10 IKONOK MAGYARÁZATA

Ikon Jelentés Ikon Jelentés

Láb- és bokaortézis (AFO) Vigyázat!

Meghatalmazott képviselő az Európai 
Közösségben Gyártás dátuma

Gyártó Bejegyzett importőr

Egyetlen beteg, többszöri használat Nem steril

Azt jelzi, hogy az elem orvostechnikai eszköz Katalógusszám

CE jelölés (az Európai Parlament és Tanács 
orvostechnikai eszközökre vonatkozó,  
2017. április 5-i 2017/745 [EU] rendeletének 
megfelelően)

Tételkód

Lásd a használati útmutatót


