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DECLINARE DE RĂSPUNDERE
MD Orthopaedics nu face declarații și nu oferă garanții cu privire la acest manual și, în cea mai mare măsură permisă de lege, își limitează în
mod expres răspunderea pentru încălcarea oricărei garanții care ar putea fi implicată de înlocuirea acestui manual cu altul. De asemenea,
MD Orthopaedics își rezervă dreptul de a revizui această publicație în orice moment, fără a avea vreo obligație de a notifica vreo persoană
în legătură cu revizia.
În calitate de proiectant și producător al produselor, MD Orthopaedics nu oferă tratament, recomandări sau informații medicale.
Informațiile privind riscurile și beneficiile unui tratament medical, inclusiv ale tratamentului care presupune utilizarea produselor
MD Orthopaedics și a alternativelor disponibile, sunt oferite exclusiv de către medici sau de către alți furnizori de servicii medicale.
Dacă aveți întrebări despre tratamentul copilului dvs., este important să discutați despre aceste întrebări cu furnizorul de servicii
medicale adecvat.
MD Orthopaedics nu garantează și nu poate garanta anumite rezultate în urma utilizării produselor sale.
Informațiile furnizate în această documentație conțin descrieri generale și/sau caracteristici tehnice ale performanței produselor la care
se referă documentația. Această documentație nu este destinată și nu trebuie utilizată pentru a înlocui stabilirea adecvării sau fiabilității
acestor produse pentru aplicații specifice ale utilizatorilor. Orice astfel de utilizator are datoria să efectueze analiza riscului, evaluarea și
testarea adecvată și completă a produselor în ceea ce privește aplicația specifică relevantă sau utilizarea acestora. Nici MD Orthopaedics,
și nici vreunul dintre afiliații sau vreuna dintre filialele sale nu vor fi răspunzători pentru utilizarea inadecvată a informațiilor conținute de
acest document. Dacă aveți sugestii pentru îmbunătățiri sau modificări sau dacă ați identificat erori în această publicație, vă rugăm să ne
anunțați.
În cursul utilizării acestui produs, trebuie respectate toate reglementările pertinente de stat, regionale și locale privind siguranța.
Din motive de siguranță și pentru a asigura conformitatea cu datele documentate ale sistemului, numai producătorul va efectua reparații
la părțile componente.
Atunci când dispozitivele sunt utilizate pentru aplicații cu cerințe tehnice de siguranță, trebuie respectate instrucțiunile relevante.
Nerespectarea acestor informații poate duce la vătămare sau la deteriorarea echipamentului.
MD Orthopaedics a depus toate eforturile pentru a preveni ca etichetarea, instrucțiunile de utilizare, punerea la dispoziție, punerea în
funcțiune și publicitatea dispozitivelor să utilizeze texte, denumiri, mărci comerciale, imagini și semne figurative sau de altă natură care
pot induce în eroare utilizatorul sau pacientul cu privire la scopul preconizat, siguranța și performanța dispozitivului.
Copyright © 2021 MD Orthopaedics, Inc.
Toate drepturile rezervate. Nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, distribuită sau transmisă sub nicio formă sau prin niciun
mijloc, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau alte metode electronice sau mecanice, fără permisiunea prealabilă scrisă a editorului.
Pentru solicitări de permisiune, trimiteți o scrisoare editorului la adresa de mai jos.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 SUA
1-877-766-7384
www.mdorthopaedics.com
MĂRCI COMERCIALE
Mitchell Ponseti® și Ponseti® sunt mărci comerciale înregistrate ale MD Orthopaedics.
MD Orthopaedics a depus toate eforturile pentru a furniza informații legate de mărcile comerciale despre numele companiilor, produselor
și serviciilor menționate în acest manual. Mărcile comerciale prezentate mai jos au fost derivate din diverse surse. Toate mărcile comerciale
sunt proprietatea proprietarilor respectivi.
Notificare generală: Unele denumiri de produse utilizate în acest manual sunt utilizate doar în scopuri de identificare și pot fi mărci
comerciale ale companiilor respective.

1 PREFAȚĂ
1.1 Destinația de utilizare
Orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® (OGP) și aparatul de abducție Ponseti® este o orteză (aparat ortopedic) pentru gleznă și laba
piciorului destinată pentru a fi utilizată în cadrul metodei de tratament Ponseti pentru corectarea piciorului varus equin (PVE) congenital
la sugari și la copii cu vârsta de până la opt ani, inclusiv. Aparatul ortopedic este destinat prevenirii recidivelor (deformarea varus equin
a călcâiului).
OGP trebuie prescrisă de un medic instruit în metoda Ponseti pentru tratamentul piciorului strâmb congenital și se poartă de obicei timp
de 23 de ore pe zi, pe parcursul a trei luni, după imobilizarea ghipsată și apoi noaptea și ori de câte ori copilul doarme, timp de până la
patru ani.
Un clinician ortezist, instruit și în metoda Ponseti, poate ajuta medicul să stabilească dimensiunea corectă a OGP pentru copil.
De asemenea, ortezistul poate instrui părinții și familiile copiilor în ceea ce privește aplicarea corectă a OGP pe laba piciorului copilului,
semnele care pot indica o fixare precară sau alte probleme și modul în care să identifice momentul pentru trecerea la următoarea
dimensiune.
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Alți membri ai echipei clinice instruiți în metoda Ponseti – asistenți medicali sau alte cadre medicale autorizate – pot instrui, de asemenea,
părinții cu privire la utilizarea corectă a OGP și pot face toate ajustările necesare în ceea ce privește fixarea sau dimensionarea.
Părinții sau familia copilului sau un alt îngrijitor alocat sunt răspunzători pentru respectarea regimului de tratament prin metoda Ponseti
prescris, de 23 de ore pe zi timp de trei luni, iar apoi în timpul somnului și ori de câte ori copilul doarme, în următorii patru ani sau până
când medicul indică faptul că dispozitivul nu mai este necesar.
1.2 Grupul țintă de pacienți și utilizatorii vizați
Orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® (OGP) și aparatul de abducție Ponseti® de la MD Orthopaedics sunt concepute pentru a fi purtate
de copii (cu vârsta de ≤8 ani) cu picior strâmb congenital, după finalizarea părții de tratament care presupune imobilizarea ghipsată.
Acest document este destinat medicului, ortezistului, echipei clinice, părinților și familiilor copiilor care primesc tratament cu orteza
gleznă-picior Mitchell Ponseti® (OGP) și aparatul de abducție Ponseti®.
1.3 Beneficii clinice
Metoda Ponseti este o procedură nechirurgicală de tratament al piciorului strâmb congenital, dezvoltată de dr Ignacio Ponseti. Metoda
utilizează o manipulare ușoară și imobilizarea ghipsată pentru a aduce treptat laba piciorului în poziția corectă. În fiecare săptămână,
ghipsul este îndepărtat, piciorul este manipulat cu atenție și adus în poziția următoare, după care este aplicat un nou ghips. Acest proces
continuă timp de până la 6-8 săptămâni.
După perioada de imobilizare ghipsată, labele picioarelor sunt menținute în poziția corectă utilizând un aparat de abducție a labei
piciorului (AA). Aparatul ortopedic este alcătuit din orteza gleznă-picior (OGP) și bara de abducție de conectare. Aparatul ortopedic este
purtat de obicei 23 de ore pe zi, timp de trei luni, iar apoi este purtat noaptea și ori de câte ori copilul doarme, timp de până la patru ani
sau după cum este prescris de medic pentru a se asigura rezistența în timp a corecției.
Printr-un tratament adecvat și respectarea protocolului de recuperare cu ajutorul aparatului ortopedic prescris de medic este de așteptat
ca majoritatea cazurilor de picior strâmb congenital să fie corectate până când copilul ajunge la vârsta de 4 sau 5 ani.
MD Orthopaedics nu oferă tratament, recomandări sau informații medicale. Informațiile privind riscurile și beneficiile unui tratament
medical, inclusiv ale tratamentului care presupune utilizarea produselor MD Orthopaedics, trebuie oferite exclusiv de către medic
sau de către alți furnizori de servicii medicale calificați care vă tratează copilul. Dacă aveți întrebări despre tratamentul copilului dvs.,
este important pentru dvs. să discutați despre aceste întrebări cu furnizorul de servicii medicale adecvat.
1.4 Explicația avertismentelor de siguranță
Atenție indică un pericol cu un nivel scăzut de risc care, dacă nu este evitat, ar putea duce la vătămări minore sau moderate.
Indică informații considerate importante, dar care nu sunt legate de pericole.
1.5 Instrucțiuni de păstrare
Citiți și înțelegeți acest manual și instrucțiunile de siguranță cuprinse în acesta înainte de a utiliza acest produs. În caz contrar, se pot
produce vătămări.
Urmați instrucțiunile.
Produsul trebuie utilizat numai de către persoanele care au citit și au înțeles pe deplin conținutul acestui manual de utilizare.
Asigurați-vă că fiecare persoană care folosește produsul a citit aceste avertismente și instrucțiuni și le respectă.
Producătorul nu este răspunzător pentru cazurile de daune materiale sau vătămări corporale cauzate de manipularea incorectă sau
nerespectarea instrucțiunilor de siguranță. În astfel de cazuri, garanția va fi anulată.
Această poliță/garanție este netransferabilă și acoperă numai uzura normală. Modificarea produsului și modificările ulterioare punerii pe
piață vor anula garanția. Contactați-ne dacă aveți probleme care nu sunt prezentate în această garanție. Chestiunile atipice vor fi tratate
de la caz la caz.
1.6 Obținerea documentelor și a informațiilor
1.6.1 Comandarea documentelor
Se pot comanda documentație suplimentară, instrucțiuni de utilizare și informații tehnice apelând MD Orthopaedics la numărul de
telefon 1-877-766-7384.
1.6.2 Alte limbi
Manualele cu instrucțiuni de utilizare sunt disponibile în alte limbi.
1.6.3 Feedback despre documentație
Dacă citiți documentația produsului MD Orthopaedics pe internet, pot fi trimise comentarii pe site-ul web de asistență. Comentariile pot
fi trimise și la adresa de e-mail info@mdorthopaedics.com. Apreciem comentariile dvs.
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1.6.4 Asistență și service
Pentru întrebări, informații, asistență tehnică sau pentru a comanda instrucțiunile de utilizare, vă rugăm să contactați:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 SUA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384
1.6.5 Numele și adresa producătorului
Următoarea persoană fizică sau juridică face ca dispozitivul căruia i se aplică acest manual de utilizare să fie adecvat pentru utilizare
în Uniunea Europeană și este producătorul dispozitivului:
Orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® (OGP) și aparatul de abducție Ponseti® sunt fabricate de:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 SUA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

2 DESCRIEREA PRODUSULUI
2.1 Destinația de utilizare și greșelile de utilizare care pot fi anticipate în mod rezonabil
Orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® este un dispozitiv medical Clasa I destinat utilizării numai pentru copiii cu picior strâmb
congenital corectat prin metoda de tratament Ponseti și numai conform prescripției unui medic complet instruit în ceea ce privește
metoda Ponseti.
Orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® nu trebuie utilizată fără prescripție din partea unui medic instruit în ceea ce privește metoda
Ponseti și va fi utilizată doar așa cum este prescrisă.
Orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® nu trebuie utilizată pentru tratarea niciunei alte afecțiuni ortopedice, în afară de piciorul strâmb
congenital, cu excepția cazului în care medicul sau ortezistul prescrie altfel.
Orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® trebuie utilizată numai cu următoarele accesorii și componente originale:
• Bara ajustabilă Ponseti®
o Disponibilă cu 10 sau 15 grade de dorsiflexie
• Bara Mitchell cu arc Dobbs
• Pernițe de protecție
• Huse de bară
	Educația privind aplicarea corectă a aparatului ortopedic și rezolvarea problemelor legate de piele este esențială pentru a asigura
corectarea efectivă a piciorului strâmb congenital al copilului. NU UTILIZAȚI acest dispozitiv fără a primi mai întâi instruire de la
medicul dvs. sau de la echipa clinică. Contactați serviciul de asistență clienți pentru ajutor în ceea ce privește identificarea resurselor
de instruire.
2.2 Starea și metoda de sterilizare
Nu se aplică, deoarece orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® nu este un produs steril.
2.3 Rezumat privind siguranța și performanțele clinice
Orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® este un dispozitiv neimplantabil Clasa I. Prin urmare, nu este necesar un Rezumat privind
siguranța și performanța clinică.
2.4 Caracteristici tehnice
OGP Mitchell Ponseti® a fost proiectată cu o căptușeală din elastomer moale, modelată, cu rol de amortizare și fixare în poziție a labei
piciorului copilului. Curelele și corpul ortezei, fabricate dintr-o piele întoarsă sintetică, flexibilă, se mulează pe forma labei piciorului
pentru mai mult confort și stabilitate. OGP are deschideri laterale pentru ventilație și pentru a ține răcoare piciorului și un orificiu în soclul
călcâiului pentru a facilita ghidarea poziționării corecte a călcâiului în orteză.
NOTĂ: Este obligatorie purtarea de șosete pentru a elimina contactul pielii cu produsul.
Bara de abducție Ponseti® a fost proiectată pentru a fi ușor reglabilă la lățimea umerilor copilului. Clemele Quick Release facilitează
atașarea și îndepărtarea barei de pe orteză, după cum este necesar pentru schimbarea îmbrăcăminții și a scutecelor etc.
	Lungimea labei piciorului trebuie măsurată de la călcâi până la vârful degetului mare. Nu lăsați spațiu de creștere, deoarece acest
lucru este asigurat în tabelul de mai jos.
	Ortezele pentru Prematur 1, 2 sunt atașate permanent la o bară reglabilă.
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Lungimea tălpii
(mm)

Mărime (SUA)

Mărime
(Marea Britanie)

Mărime (UE)

60-62

Prematur 1

-

-

63-66

Prematur 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

Dimensiunile barei
de abducție Ponseti®

Lățime minimă
(cm)

Lățime maximă
(cm)

Extra scurtă

17,3

25

Scurtă

20

30

Lungă

23,5

37,8

2.4.1 Orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti®

a. Căptușeală din
cauciuc
b. Limbă
c. Material sintetic
Curele din piele
întoarsă
d. Catarame
e. Bază
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2.4.2 Bara de abducție Ponseti®

a. Cleme Quick Release
b. Bară pentru reglarea lățimii
Este inclusă și o cheie hexagonală, pentru efectuarea de ajustări ale barei de abducție, după cum este descris în secțiunea 4.3.

3 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Utilizați orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® (OGP) și aparatul de abducție Ponseti® doar în conformitate cu aceste instrucțiuni
și conform îndrumărilor medicului dvs. sau ale unui alt membru al echipei clinice.
Aplicarea incorectă a OGP sau a barei poate duce la iritarea pielii și la apariția de răni și bășici.
Șosetele sunt obligatorii pentru a elimina contactul pielii cu produsul și pentru a preveni iritarea pielii și apariția de bășici.
Consultați-vă imediat medicul sau echipa clinică în cazul în care copilul prezintă durere, bășici, răni sau dacă se vede că OGP alunecă
pe laba piciorului copilului.
Nu îndoiți bara și nu permiteți copiilor să meargă cu bara atașată. Îndoirea barei poate compromite valoarea terapeutică și poate duce
la rupere în cursul utilizării, ceea ce poate provoca rănirea pacientului.
IMPORTANT: Asigurați-vă că zona de îmbrăcare este bine iluminată și că nu există factori de distragere a atenției, pentru a vă asigura
că aplicați OGP corect. Aplicarea incorectă a OGP sau a barei poate duce la iritarea pielii și la apariția de răni și bășici.
 itiți și înțelegeți acest manual și instrucțiunile de siguranță cuprinse în acesta înainte de a utiliza acest produs. În caz contrar,
C
se pot produce vătămări.
3.1 Cum se utilizează produsul în siguranță
3.1.1 Durata de viață tehnică
• Toate piesele au fost concepute pentru întregul ciclu de viață pentru un singur pacient, cu utilizare normală.
• În medie, fiecare OGP va dura 3-9 luni. Unii copii cresc rapid și vor avea nevoie de înlocuire după trei luni. Pe măsură ce ritmul
de creștere a copilului încetinește, se poate aștepta o durată mai mare.
• Barele sunt reglabile și ar trebui să reziste la aproximativ 2-3 repetări ale ciclului de utilizare al ortezelor. Lățimea barei trebuie
verificată și reglată periodic pentru a se potrivi cu lățimea umerilor copilului sau pentru a fi conformă cu recomandările medicului
sau ale ortezistului.
3.1.2 Informații de siguranță legate de destinația de utilizare și de greșelile de utilizare care pot fi anticipate în mod rezonabil
• Utilizați orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® și aparatul de abducție Ponseti® doar în conformitate cu aceste instrucțiuni
și conform îndrumărilor medicului dvs. sau ale unui alt membru al echipei clinice.
• Consultați-vă imediat medicul sau echipa clinică dacă copilul prezint dureri, bășici, răni sau dacă aparatele nu sunt în stare bună
sau dacă nu se potrivesc corect copilului.
• Nu strângeți excesiv șuruburile de reglare.
• Nu utilizați orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® și aparatul de abducție Ponseti® dacă nu este în stare bună sau dacă nu
se potrivește corect copilului.
• Protejați-vă copilul, pe dvs. și mobilierul împotriva lovirii cu bara, în timp ce aceasta este purtată de copil. Se recomandă căptușirea
barei cu o husă de bară Ponseti®.
3.1.3 Limitări, restricții și contraindicații ale produsului
• Nu îndoiți bara și nu permiteți copiilor să meargă cu bara atașată. Îndoirea barei poate compromite valoarea terapeutică și poate
duce la rupere în cursul utilizării, ceea ce poate provoca rănirea pacientului.
• Nu utilizați orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® dacă aceasta nu este în stare bună sau dacă nu se potrivește corect copilului.
• Orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® nu trebuie utilizată fără prescripție din partea unui medic instruit în ceea ce privește
metoda Ponseti și trebuie utilizată doar așa cum este prescrisă.
• Orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® nu trebuie utilizată pentru tratarea niciunei alte afecțiuni ortopedice, în afară de piciorul
strâmb congenital, cu excepția cazului în care medicul sau ortezistul prescrie altfel.
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3.1.4 Informații de siguranță pentru utilizarea dispozitivului în combinație cu alte dispozitive
• Orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® trebuie utilizată doar cu următoarele accesorii și componente originale:
o Bara de abducție Ponseti®
o Bara Mitchell cu arc Dobbs
o Pernițe de protecție
o Huse de bară Ponseti®
Modificarea produsului și/sau efectuarea de modificări ulterioare punerii pe piață vor anula garanția și pot duce la vătămare.
3.1.5 Informații de siguranță privind utilizarea
• Consultați-vă imediat medicul sau echipa clinică în cazul în care copilul prezintă durere, bășici, răni sau dacă se vede că OGP
alunecă pe laba piciorului copilului.
• Nu îndoiți bara și nu permiteți copiilor să meargă cu bara atașată. Îndoirea barei poate compromite valoarea terapeutică și poate
duce la rupere în cursul utilizării, ceea ce poate provoca rănirea pacientului.
3.1.6 Eliminarea în siguranță
• Orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® poate fi aruncată la coșul de gunoi, în mod obișnuit. Niciuna dintre componentele
dispozitivului nu este reciclabilă.
3.2 Posibile consecințe asupra sănătății
Aparatul trebuie să fie purtat 23 de ore pe zi timp de trei luni și apoi 12-14 ore pe zi (când copilul doarme și noaptea) timp de 4 ani sau
conform indicațiilor medicului dvs.
Asigurați-vă că zona este bine iluminată și că nu există factori de distragere a atenției, pentru a vă asigura că aplicați OGP corect. Aplicarea
incorectă a OGP sau a barei poate duce la iritarea pielii și la apariția de răni și bășici.
Utilizarea incorectă a OGP poate duce la recidivarea piciorului strâmb congenital sau la rănirea piciorului copilului. Dacă un utilizator
și/sau un pacient întâmpină un incident grav care are loc în legătură cu dispozitivul, acesta trebuie raportat către MD Orthopaedics, Inc.
și autoritatea competentă a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.
Contactați MD Orthopaedics dacă aveți probleme care nu sunt prezentate în această garanție.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 SUA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384
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4 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
4.1 Prezentare generală a tratamentului piciorului strâmb congenital

Această infografie oferă informații - nu recomandări. Dacă aveți nevoie de recomandări medicale, consultați un medic sau un alt cadru medical
adecvat.
Nu se oferă garanții în legătură cu informațiile medicale furnizate și nicio răspundere nu va reveni MD Orthopaedics în cazul în care utilizatorul
suferă pierderi din cauza faptului că acționează pe baza informațiilor furnizate în această infografie.
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4.2 OGP Mitchell Ponseti®
Examinați cu atenție OGP înainte de fiecare utilizare. Nu utilizați niciodată o OGP sau o bară deteriorată, ruptă sau care nu
funcționează corect, deoarece acestea vă pot răni copilul și/sau pot face tratamentul ineficient. Folosiți întotdeauna șosete cu OGP
pentru a preveni contactul direct cu pielea.

1.

Deschideți OGP astfel încât toate curelele din piele întoarsă să fie pregătite pentru introducerea
piciorului. Cataramele sunt proiectate pentru a fi poziționate pe partea interioară a labei
piciorului. Acestea pot fi poziționate la exterior în funcție de preferința medicului sau de preferința
individuală, pentru ușurința de aplicare.

2.

Ținând de partea inferioară a piciorului, introduceți ușor piciorul în poziție până când călcâiul este
fixat de partea din spate și de partea inferioară a OGP. Sunt obligatorii șosetele care să acopere
laba și partea inferioară a piciorului, pentru a preveni contactul pielii cu OGP.
Poziția exactă a călcâiului în OGP va varia în funcție de tipul și severitatea piciorului strâmb
congenital. Forțarea călcâiului în poziție poate cauza răni; de aceea, adresați-vă medicului dvs.
pentru a confirma poziția corectă.

3.

Trageți limba orizontal peste gleznă și țineți-o în poziție cu degetul mare. Asigurați-vă că orificiul
din limbă este poziționat în centrul gleznei, deasupra curelei din mijloc.

4.

Închideți bine catarama curelei din mijloc peste limba orizontală. Închideți bine catarama curelei
pentru gleznă, dar aveți grijă să nu strângeți excesiv, deoarece acest lucru poate duce la iritarea
pielii și la apariția de răni.

5.

Priviți prin deschiderea de la călcâi, din spatele OGP, pentru a vă asigura că poziționarea călcâiului
este, în mod ideal, pe partea inferioară și pe cea din spate a OGP. Călcâiul s-ar putea să nu vină
în contact, inițial, cu partea inferioară a OGP după tenotomie și ultima ghipsare, dar va veni în
contact, în timp. Dacă nu vedeți călcâiul prin fereastră, reglați din nou limba și cureaua din mijloc,
astfel încât călcâiul să fie poziționat corect.
În unele cazuri, călcâiul nu va atinge partea inferioară a OGP, iar în altele călcâiul va fi abia vizibil
prin deschiderea de la călcâi. În aceste cazuri problematice, călcâiul va coborî în timp, atâta timp
cât mișcarea gleznei este adecvată. Forțarea călcâiului în OGP și strângerea excesivă a curelei din
mijloc poate duce la iritarea pielii, la răni și la reducerea complianței de imobilizare.
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6.

După ce sunt strânse curelele superioare și călcâiul este fixat bine, închideți catarama curelei
de la degetul mare și strângeți din nou celelalte curele, dacă este cazul.

4.3 Bara de abducție Ponseti®
Bara trebuie setată astfel încât lățimea barei să fie egală cu - sau chiar puțin mai mare decât - lățimea umerilor copilului. Măsurați lățimea
umerilor copilului de la extremitatea exterioară a umărului stâng până la extremitatea exterioară a umărului drept. Reglați lungimea barei
de la punctul situat la mijlocul călcâiului pe talpa stângă până la punctul de la mijlocul călcâiului de pe talpa dreaptă, astfel încât să fie
egală cu lățimea măsurată a umerilor.
1. Utilizați cheia hexagonală inclusă pentru a slăbi șuruburile de fixare din dispozitivul de blocare al barei. Reglați lățimea barei la lățimea
umerilor copilului, folosind șuruburile centrale din capacele călcâiului ca ghid. Strângeți din nou șuruburile de fixare din dispozitivul
de blocare al barei.

2. Folosind o șurubelniță, slăbiți șurubul central al capacului călcâiului; scoateți șurubul exterior. Rotiți clema la indicatorul de grad
dorit pentru a seta rotația externă așa cum a fost stabilită de medicul dvs. Reintroduceți șurubul exterior în orificiul corespunzător.
Strângeți ambele șuruburi.

3. Introduceți clema în tălpile OGP până când auziți un „clic” - se va auzi un clic atunci când acestea sunt așezate corect. Verificați dacă
dispozitivul de blocare al barei și clemele Quick Clips sunt cuplate atunci când sunt asamblate trăgând de OGP pentru a vă asigura că
nu se desprinde de bară. Dacă se observă deteriorări, întrerupeți utilizarea și contactați Serviciul clienți.

5 PREGĂTIREA
5.1 Cum se transportă și se depozitează produsul
Orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® și aparatul de abducție Ponseti® sunt expediate la temperatura camerei și nu necesită
manipulare specială în timpul transportului sau al depozitării.

6 ÎNTREȚINEREA
6.1 Reutilizarea dispozitivului
Toate piesele au fost proiectate pentru a fi utilizate de un singur pacient în condiții normale de utilizare și conform prescripției unui medic.
Utilizarea normală include aplicarea zilnică a OGP și a barei de abducție Ponseti® și utilizarea timp de până la 23 de ore pe zi sau conform
prescripției.
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6.1.1 Curățarea dispozitivului
Pentru a curăța dispozitivul:
1. Spălați OGP manual sau la mașină, cu apă rece, folosind un ciclu ușor și un detergent ușor.
2. Lăsați OGP să se usuce complet la aer înainte de utilizare.
Nu utilizați apă fierbinte atunci când spălați orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti®. Acest lucru poate provoca deformarea,
micșorarea, separarea sau desprinderea straturilor curelelor din piele întoarsă sintetică. Nu introduceți OGP într-un uscător
mecanic. Uscați doar la aer.
6.2 Cum se examinează produsul
Orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® și bara de abducție Ponseti® trebuie examinate de fiecare dată pentru a determina dacă sunt
fixate corect, dacă au defecte de fabricație și dacă există deteriorări înainte de a poziționa dispozitivul pe picioarele copilului.
Examinați cu atenție orteza gleznă-picior Mitchell Ponseti® (OGP) și aparatul de abducție Ponseti® înainte de fiecare utilizare.
Nu utilizați niciodată o OGP sau o bară deteriorată, ruptă sau care nu funcționează corect, deoarece acest lucru poate răni copilul
și/sau poate face tratamentul ineficient. Contactați Serviciul clienți pentru asistență, dacă este necesar.

7 DEPANARE
7.1 Cum se identifică și cum se rezolvă problemele
7.1.1 Depanarea de către persoane necalificate
Eroare

Cauză

Soluție

Copilul dezvoltă bășici sau alte leziuni
ale pielii

Fixare și/sau utilizare incorectă

Contactați-vă medicul sau furnizorul
de servicii medicale.

OGP ruptă (în mai puțin de 6 luni de utilizare)

Defect de fabricație sau deteriorată prin
utilizare normală

Contactați punctul de cumpărare.

OGP ruptă (după 6 luni de utilizare)

Deteriorare prin utilizare normală

Contactați punctul de cumpărare.

Bară, conector Quick Clip, capac de călcâi
sau dispozitiv de blocare al barei rupt

Deteriorare prin utilizare normală

Contactați punctul de cumpărare.

Dimensiune incorectă (în termen de 7 zile
de la primire)

Eroare de dimensionare

Contactați punctul de cumpărare.

7.2 Întrebări frecvente
Întrebare

Răspuns

Cataramele vin pe interiorul
piciorului sau pe exteriorul
piciorului?

OGP a fost concepută cu cataramele așezate pe interiorul piciorului. Această caracteristică de design
este pentru a ajuta părinții la introducerea și scoaterea OGP. Experții Ponseti permit poziționarea
cataramelor pe exteriorul piciorului în funcție de preferințele profesioniștilor sau ușurința de utilizare
a clientului. Nu se va modifica performanța sau riscul de rănire prin orientarea cataramelor spre exterior.

Tocmai am primit comanda,
iar OGP par prea mari/prea
mici. Există o dimensiune
diferită care ar funcționa
mai bine?

Contactați punctul de cumpărare.

Călcâiul copilului nu atinge
partea de jos a OGP. Este ceva
în neregulă?

În cazul în care călcâiul nu este vizibil în deschiderea călcâiului, consultați-vă medicul pentru a vă
asigura că piciorul strâmb congenital este pe deplin corectat. Dacă medicul indică faptul că corectarea
este bună, este posibil să nu fie necesar să forțați călcâiul în jos în OGP, deoarece acest lucru poate
duce la iritarea pielii, la disconfortul de imobilizare și la reducerea complianței de imobilizare.
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Întrebare

Răspuns

Cât va dura fiecare pereche
de OGP?

În medie, o OGP va dura 3-9 luni. Unii copii cresc rapid și vor avea nevoie de o nouă OGP după trei
luni. Pe măsură ce ritmul de creștere a copilului încetinește, poate fi așteptată o durată mai mare
a fiecărei OGP.

Cât va dura bara?

Barele sunt reglabile și ar trebui să reziste la aproximativ 2-3 repetări ale ciclului de utilizare a OGP.
Lățimea barei trebuie verificată și reglată periodic pentru a se potrivi cu lățimea umerilor copilului sau
pentru a fi conformă cu recomandările medicului sau ale ortezistului.

8 ANEXA I - ACCESORII OPȚIONALE
8.1 Accesorii opționale
Imagine

Denumire

Descriere

Adaptor

Suport universal care oferă ușurință de utilizare prin sistemul Ponseti® Quick Clip atunci când
se utilizează o OGP alternativă. Acest lucru îi permite clientului să atașeze o gamă largă de OGP
corective la bara de abducție Ponseti®.

9 GLOSAR
Termen

Explicație

Aparat de abducție
a labelor picioarelor

Abducția este o mișcare care îndepărtează o structură sau o parte de linia mediană a corpului. Un aparat
de abducție păstrează laba piciorului aliniată corespunzător cu linia mediană.

Dorsiflexie

Dorsiflexia este îndoirea piciorului în sus, de la gleznă.

Equin

Piciorul equin este o afecțiune care face ca mișcarea de îndoire în sus a articulației gleznei să fie limitată.
O persoană cu picior equin nu are flexibilitatea de a duce vârful piciorului către partea din față a piciorului.
Afecțiunea poate fi prezentă la una sau la ambele labe ale piciorului.

Imobilizare ghipsată

O procedură de menținere a piciorului strâmb congenital în poziție după manipulare. Se înfășoară
o căptușeală în jurul piciorului, iar apoi se aplică ghips și acesta este modelat în poziția dorită.

Metoda Ponseti

Metoda Ponseti este o procedură nechirurgicală de tratament al piciorului strâmb congenital, dezvoltată
de dr Ignacio Ponseti. Metoda utilizează o manipulare ușoară și imobilizarea ghipsată pentru a aduce
treptat laba piciorului în poziția corectă.

Orteză gleznă-picior (OGP)

O OGP este un aparat ortopedic, de obicei din plastic, care se poartă pe partea inferioară a piciorului
și pe laba piciorului pentru a susține glezna, pentru a menține laba piciorului și glezna în poziția corectă.

Ortezist

Un ortezist este un cadru medical care realizează și fixează aparate ortopedice și atele (orteze) pentru
persoanele care au nevoie de sprijin suplimentar pentru anumite părți ale corpului care au fost slăbite
de leziuni, boli sau afecțiuni ale nervilor, mușchilor sau oaselor.

Pernițe de protecție

O perniță de protecție este o bucată de cauciuc moale, flexibil, care se atașează pe cureaua din mijloc
a OGP pentru a asigura o reducere suplimentară a presiunii curelei.
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Termen

Explicație

Picior strâmb congenital

Piciorul strâmb congenital (varus equin) este o malformație congenitală întâlnită frecvent, care face
ca piciorul să fie răsucit și deformat sau într-o poziție anormală.
Piciorul strâmb congenital este o afecțiune care face ca piciorul să pară răsucit și poate arăta chiar ca
și cum ar fi răsturnat. În ciuda aspectului său, piciorul strâmb congenital în sine nu provoacă disconfort
sau durere.
Tratamentul are de obicei succes și include întinderea și imobilizarea ghipsată (metoda Ponseti)
sau întinderea și bandajarea (metoda franceză). Uneori, este nevoie de o intervenție chirurgicală.

Tenotomie

Eliberarea tendonului lui Ahile, cunoscută și sub numele de tenotomie, este o procedură chirurgicală
care implică tăierea tendonului lui Ahile pentru a permite în final dorsiflexia piciorului. Procedura este
utilizată pentru a corecta deformarea de picior equin prezentă în cazul afecțiunii piciorului strâmb
congenital.

10 LEGENDA PICTOGRAMELOR
Pictogramă

Explicație

Pictogramă

Explicație

Orteză gleznă-picior (OGP)

Atenție

Reprezentant autorizat în Comunitatea
Europeană

Data fabricației

Producător

Importatorul înregistrat

Pacient unic, utilizare multiplă

Nesteril

Indică faptul că articolul este un dispozitiv
medical

Număr de catalog

Marca CE (în conformitate cu Regulamentul
[UE] 2017/745 al Parlamentului European și al
Consiliului din data de 5 aprilie 2017 privind
dispozitivele medicale)

Cod de serie

Consultați Instrucțiunile de utilizare
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