KULLANICI TALİMATI

Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi (AFO) ve
Ponseti® Abdüksiyon Ateli
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 ABD
www.mdorthopaedics.com
Emergo Europe B.V.
Prinsessegracht 20, 2514 AP
Lahey, Hollanda
MedEnvoy
Prinses Margrietplantsoen 33
Suite 123
2595 AM Lahey
Hollanda

Belge MD-124.1
Versiyon 7.0
Mart 2021

İçindekiler
RED BEYANI.........................................................................................................................................................................................................................................1
TİCARİ MARKALAR..........................................................................................................................................................................................................................1
1

ÖNSÖZ...........................................................................................................................................................................................................................................1
1.1 Kullanım Amacı..............................................................................................................................................................................................................1
1.2 Hedef Hasta Grubu ve Amaçlanan Kullanıcılar..............................................................................................................................................2
1.3 Klinik Faydalar................................................................................................................................................................................................................2
1.4 Güvenlik Uyarılarının Açıklaması.........................................................................................................................................................................2
1.5 Kılavuz Bağlamında Kullanma Talimatı.............................................................................................................................................................2
1.6 Belge ve Bilgi Edinme.................................................................................................................................................................................................2
1.6.1 Belge İsteme......................................................................................................................................................................................................2
1.6.2 Diğer diller..........................................................................................................................................................................................................2
1.6.3 Belge Geri Bildirimi........................................................................................................................................................................................2
1.6.4 Destek ve hizmet.............................................................................................................................................................................................2
1.6.5 Üreticinin adı ve adresi ................................................................................................................................................................................3

2

ÜRÜNÜN TANIMI.......................................................................................................................................................................................................................3
2.1 Kullanım Amacı ve Makul Şekilde Ön Görülebilir Yanlış Kullanım.......................................................................................................3
2.2 Sterilizasyon Durumu ve Yöntemi........................................................................................................................................................................3
2.3 Güvenlik ve Klinik Performans Özeti..................................................................................................................................................................3
2.4 Teknik Özellikler............................................................................................................................................................................................................3
2.4.1 Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi....................................................................................................................................4
2.4.2 Ponseti® Abdüksiyon Çubuğu...................................................................................................................................................................5

3

GÜVENLİK TALİMATI...............................................................................................................................................................................................................5
3.1 Ürünü Güvenli Şekilde Kullanma..........................................................................................................................................................................5
3.1.1 Teknik ömür ......................................................................................................................................................................................................5
3.1.2 Kullanım amacı ve makul şekilde ön görülebilecek yanlış kullanımla ilgili güvenlik bilgisi.....................................5
3.1.3 Ürün sınırlamaları ve kısıtlamaları ve kontrendikasyonları.......................................................................................................5
3.1.4 Cihazı diğer cihazlarla kombinasyon halinde kullanırken güvenlik bilgisi........................................................................6
3.1.5 Kullanımla ilgili güvenlik bilgileri ..........................................................................................................................................................6
3.1.6 Güvenli Atma.....................................................................................................................................................................................................6
3.2 Olası Sağlık Sonuçları.................................................................................................................................................................................................6

4

KULLANMA TALİMATI............................................................................................................................................................................................................7
4.1 Çarpık Ayak Tedavisine Genel Bakış....................................................................................................................................................................7
4.2 Mitchell Ponseti® AFO.................................................................................................................................................................................................8
4.3 Ponseti® Abdüksiyon Çubuğu................................................................................................................................................................................9

5

HAZIRLIK......................................................................................................................................................................................................................................9
5.1 Ürünü Taşıma ve Saklama.........................................................................................................................................................................................9

6

BAKIM............................................................................................................................................................................................................................................9
6.1 Cihazı Tekrar Kullanma ..............................................................................................................................................................................................9
6.1.1 Cihazı Temizleme.......................................................................................................................................................................................... 10
6.2 Ürünü İnceleme.......................................................................................................................................................................................................... 10

7

SORUN GİDERME .................................................................................................................................................................................................................. 10
7.1 Problemleri Tanımlama ve Çözme..................................................................................................................................................................... 10
7.1.1 Ehil olmayan kişilerce sorun giderme................................................................................................................................................ 10
7.2 Sık Sorulan Sorular................................................................................................................................................................................................... 10

8

EK I – İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR............................................................................................................................................................................. 11
8.1 İsteğe bağlı aksesuarlar.......................................................................................................................................................................................... 11

9

SÖZLÜK...................................................................................................................................................................................................................................... 11

10 SİMGE YAZISI........................................................................................................................................................................................................................... 12

RED BEYANI
MD Orthopaedics bu kılavuzla ilgili herhangi bir beyanda bulunmaz veya garanti vermez ve bu kılavuzun yenisiyle değiştirilmesiyle ima
edilen herhangi bir garanti ihlali için sorumluluğunu kanunun izin verdiği azami ölçüde açık olarak sınırlar. Ayrıca MD Orthopaedics bu
yayını kişiye revizyonu haber verme yükümlülüğü olmadan herhangi bir zamanda gözden geçirme hakkını saklı tutar.
Ürünlerin tasarımcısı ve üreticisi olarak MD Orthopaedics tıbbi tedavi, öneri veya bilgi sağlamaz. MD Orthopaedics ürünlerinin ve mevcut
alternatiflerin kullanımıyla ilgili tedaviler dahil tıbbi tedavinin riskleri ve faydaları hakkında bilgi sadece doktorlar veya diğer sağlık bakımı
sağlayıcılar tarafından sağlanmaktadır. Çocuğunuzun tedavisiyle ilgili bir sorunuz varsa bu soruları uygun sağlık bakımı sağlayıcısı ile
görüşmeniz önemlidir.
MD Orthopaedics, ürünlerinin kullanımı nedeniyle belirli sonuçları garanti etmez ve edemez.
Bu belgelerde bulunan bilgiler buradaki ürünlerin performansı için genel tanımlar ve/veya teknik özellikler içerir. Bu belgelerin
bu ürünlerin belirli kullanıcı uygulamaları için uygunluğu veya güvenilirliğini belirlemenin yerini alması amaçlanmamıştır ve bu
amaçla kullanılmamalıdırlar. İlgili belirli uygulama ve bu şekilde kullanımla ilgili olarak ürünlerin uygun şekilde ve tam bir risk analizi,
değerlendirmesi ve testinin yapılması bu tür herhangi bir kullanıcının görevidir. Ne MD Orthopaedics ne de yan kuruluşları veya alt
kuruluşları burada bulunan bilgilerin hatalı kullanımı açısından sorumlu veya yükümlü değildir. Bu yayın için bir geliştirme veya değişiklik
öneriniz varsa veya bir hata bulduysanız lütfen bize haber verin.
Bu ürünü kullanırken tüm ilgili genel, bölgesel ve yerel güvenlik düzenlemeleri izlenmelidir. Güvenlik açısından ve belgelenen sistem
verileriyle uyumu sağlamaya yardımcı olmak için bileşenlerde tamirleri sadece üretici yapabilir.
Cihazlar teknik güvenlik gereklilikleri olan uygulamalar için kullanıldığında ilgili talimat izlenmelidir. Bu bilginin izlenmemesi yaralanmaya
veya ekipman hasarına neden olabilir.
MD Orthopaedics cihazlardaki etiketleme, kullanma talimatı, kullanıma sunma, hizmete sokma ve reklamların cihazın istenen amacı,
güvenliği ve performansıyla ilgili olarak kullanıcı veya hastayı yanlış yönlendirebilecek herhangi bir metin, isim, ticari marka, resim ve şekil
veya başka işaret içermesini önlemek için her türlü çabayı göstermiştir.
Telif Hakkı © 2021 MD Orthopaedics, Inc.
Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir kısmı yayıncının önceden yazılı onayı olmadan fotokopi çekme, kayıt veya başka elektronik veya
mekanik yöntemler dahil olmak üzere herhangi bir şekilde veya herhangi bir yolla çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya üretilemez. İzin istekleri
için aşağıdaki adreste yayıncıya yazın.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 ABD
1-877-766-7384
www.mdorthopaedics.com
TİCARİ MARKALAR
Mitchell Ponseti® ve Ponseti®, MD Orthopaedics'in tescilli ticari markalarıdır.
MD Orthopaedics bu kılavuzda bahsedilen şirket adları, ürünler ve hizmetler için ticari marka bilgisi sağlamak üzere her türlü çabayı
göstermiştir. Aşağıda verilen ticari markalar çeşitli kaynaklardan alınmıştır. Tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
Genel Duyuru: Bu kılavuzda kullanılan bazı ürün adları sadece tanımlama amacıyladır ve ilgili şirketlerinin ticari markaları olabilirler.

1 ÖNSÖZ
1.1 Kullanım Amacı
Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi (AFO) ve Ponseti® Abdüksiyon Ateli infantlarda ve sekiz yaş veya altındaki çocuklarda
Konjenital Talipes Ekinovarusu düzeltmek için Ponseti Yöntemiyle tedavide kullanılması amaçlanmış bir ayak bileği ve ayak ortezidir (atel).
Atelin nüksü önlemesi amaçlanmıştır (topuğun ekinus ve varus deformitesi).
AFO çarpık ayak tedavisinde Ponseti Yöntemi konusunda eğitim almış bir doktor tarafından yazılacaktır ve tipik olarak alçılama sonrasında
üç ay boyunca günde 23 saat ve sonra dört yıla kadar uyurken ve uyuklarken kullanılır.
Ponseti Yöntemi konusunda da eğitim almış bir klinik ortez uzmanı doktora çocuk için doğru AFO büyüklüğünün belirlenmesinde yardımcı
olabilir. Ortez uzmanı ayrıca çocuğun ebeveynleri ve ailesini çocuğun ayağına AFO ürününü yerleştirmenin doğru yolu, zayıf uyum veya
diğer sorunlara işaret edebilecek durumlar ve bir sonraki büyüklüğe geçme zamanının nasıl belirleneceği konusunda eğitim verebilir.
Ponseti Yöntemi konusunda eğitim almış diğer klinik ekip üyeleri – hemşireler, doktor yardımcıları veya diğer lisanslı sağlık bakımı
uzmanları – yine ebeveynleri AFO ürününün uygun kullanımı konusunda eğitebilir ve uyum veya büyüklük belirleme açısından herhangi
bir gerekli ayarlamayı yapabilir.
Çocuğun ebeveynleri veya ailesi veya diğer belirlenmiş bakıcı yazılan Ponseti Yöntemiyle tedavi rejimine üç ay boyunca günde 23 saat
ve sonraki dört yıl boyunca veya doktor artık cihazın gerekmediğini belirtinceye kadar uykuda ve uyuklarken uymaktan sorumludur.
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1.2 Hedef Hasta Grubu ve Amaçlanan Kullanıcılar
MD Orthopaedics Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi (AFO) ve Ponseti® Abdüksiyon Atelinin tedavinin alçılama kısmı
tamamlandıktan sonra çarpık ayaklı çocuklar (≤8 yaş) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Bu belgenin Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi (AFO) ve Ponseti® Abdüksiyon Ateli ile tedavi alan çocukların doktoru,
ortez uzmanı, klinik ekibi, ebeveynleri ve aileleri tarafından kullanılması amaçlanmıştır.
1.3 Klinik Faydalar
Ponseti Yöntemi Dr. Ignacio Ponseti tarafından geliştirilen, cerrahi olmayan bir çarpık ayak tedavi sürecidir. Yöntem ayağı kademeli
olarak doğru pozisyona getirmek için hafif şekillendirme ve alçılamayı kullanır. Her hafta alçı çıkarılır ve ayak dikkatle sonraki pozisyona
şekillendirilip yeni bir alçı uygulanır. Bu süreç 6 - 8 haftaya kadar sürer.
Alçılama döneminden sonra ayaklar bir ayak abdüksiyon ateli (FAB) kullanılarak doğru pozisyonda tutulur. Atel, Ayak Bileği ve Ayak Ortezi
(AFO) ve bağlantıyı yapan abdüksiyon çubuğundan oluşur. Atel tipik olarak üç ay boyunca günde 23 saat ve sonra dört yıla kadar veya bir
doktorun düzeltmenin devam etmesini sağlamak üzere yazdığı şekilde geceleri ve uyuklarken kullanılır.
Doktorun yazdığı atel kullanma protokolüne uyum ve uygun tedaviyle çoğu çarpık ayak vakasının çocuğun 4 - 5 yaşına gelinceye kadar
düzeltilmesi beklenir.
MD Orthopaedics tıbbi tedavi, öneri veya bilgi sağlamaz. MD Orthopaedics ürünlerinin kullanımıyla ilgili tedaviler dahil tıbbi tedavinin
riskleri ve faydaları hakkında bilgi sadece çocuğunuzu tedavi eden doktorlar veya diğer sağlık bakımı sağlayıcıları tarafından sağlanmalıdır.
Çocuğunuzun tedavisiyle ilgili bir sorunuz varsa bu soruları uygun sağlık bakımı sağlayıcısıyla görüşmeniz önemlidir.
1.4 Güvenlik Uyarılarının Açıklaması
	Dikkat, eğer kaçınılmazsa hafif veya orta derecede yaralanmayla sonuçlanabilecek düşük bir risk seviyesi olan bir tehlikeye
işaret eder.
Önemli olduğu düşünülen ama tehlikeyle ilgili olmayan bilgiye işaret eder.
1.5 Kılavuz Bağlamında Kullanma Talimatı
Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuz ve güvenlik talimatını okuyun ve anlayın. Buna uyulmaması yaralanmaya neden olabilir.
Tüm talimatı izleyin.
Ürün sadece bu kullanıcı kılavuzunun içeriğini tamamen okuyup anlamış kişilerce kullanılabilir.
Ürünü kullanan herkesin bu uyarıları ve talimatı okuyup izlediğinden emin olun.
Doğru olmayan muamele veya güvenlik talimatına uymama nedeniyle oluşan malzeme hasarı veya kişisel yaralanma durumlarından
üretici sorumlu değildir. Böyle durumlarda garanti geçersiz olacaktır.
Bu belge/garanti başkasına aktarılamaz ve sadece normal aşınma ve eskimeyi kapsar. Üründe değişiklik yapma ve/veya pazarlama sonrası
modifikasyonlar yapma garantiyi geçersiz kılar. Lütfen bu belgede ana hatlarıyla verilmemiş problemler yaşarsanız bizimle irtibat kurun.
Tipik olmayan durumlar o vakanın durumuna göre ele alınacaktır.
1.6 Belge ve Bilgi Edinme
1.6.1 Belge İsteme
Ek belgeler, kullanıcı talimatı ve teknik bilgiler 1-877-766-7384 numarasından MD Orthopaedics aranarak sipariş edilebilir.
1.6.2 Diğer diller
Kullanma Talimatı kılavuzları diğer dillerde mevcuttur.
1.6.3 Belge Geri Bildirimi
MD Orthopaedics ürün belgelerini internette okuyorsanız herhangi bir yorum destek web sitesine yazılabilir. Yorumlar
info@mdorthopaedics.com adresine de gönderilebilir. Yorumlarınızı memnuniyetle karşılarız.
1.6.4 Destek ve hizmet
Sorular, bilgi, teknik yardım almak veya kullanıcı talimatı sipariş etmek için lütfen irtibat kurun:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 ABD
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384
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1.6.5 Üreticinin adı ve adresi
Aşağıdaki doğal veya tüzel kişi bu kullanıcı kılavuzunun geçerli olduğu ve Avrupa Birliği'nde kullanıma uygun cihazı üretir ve cihazın
üreticisidir:
Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi (AFO) ve Ponseti® Abdüksiyon Ateli şu şirket tarafından üretilir:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 ABD
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

2 ÜRÜNÜN TANIMI
2.1 Kullanım Amacı ve Makul Şekilde Ön Görülebilir Yanlış Kullanım
Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi sadece çarpık ayağı Ponseti Yöntemiyle tedaviyle ve sadece Ponseti Yöntemi hakkında tam
eğitimli bir doktor tarafından yazıldığı şekilde düzeltilmekte olan çocuklarda kullanılması amaçlanan bir Sınıf I tıbbi cihazdır.
Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi, Ponseti Yöntemi konusunda eğitim almış bir doktorun reçetesi olmadan kullanılmamalıdır
ve sadece yazıldığı şekilde kullanılmalıdır.
Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi bir doktor veya ortez uzmanı tarafından aksi şekilde yazılmadıkça çarpık ayak dışında bir
ortopedik durumu tedavi etmek için kullanılmamalıdır.
Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi sadece şu orijinal aksesuarlar ve bileşenlerle kullanılmalıdır:
• Ponseti® Ayarlanabilir Çubuğu
o 10 veya 15 derece dorsifleksiyonla sağlanabilir
• Mitchell Yay Yardımlı Dobbs Çubuğu
• Basınç Eyerleri
• Çubuk Örtüleri
	Çocuğunuzun çarpık ayak düzeltmesinin etkili olması için atelin uygun şekilde uygulanması ve cilt sorunlarıyla ilgili sorun giderme
konusunda eğitim çok önemlidir. Bu cihazı önce doktorunuz veya klinik ekipten eğitim almadan KULLANMAYIN. Eğitim kaynaklarını
saptama konusunda yardım için Müşteri Desteği ile irtibat kurun.
2.2 Sterilizasyon Durumu ve Yöntemi
Geçerli değil çünkü Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi steril bir ürün değildir.
2.3 Güvenlik ve Klinik Performans Özeti
Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi bir Sınıf I, implante edilemez cihazdır. Bu nedenle Güvenlik ve Klinik Performans Özeti
gerekli değildir.
2.4 Teknik Özellikler
Mitchell Ponseti® AFO çocuğun ayağını desteklemek ve yerinde tutmak için yumuşak ve şekillendirilmiş elastomerik bir astarla
tasarlanmıştır. Eğilebilir bir sentetik süetten üretilmiş şeritler ve gövde, ek konfor ve stabilite açısından ayak şekline uyum sağlar.
AFO ürününün havalandırma sağlamak ve ayağı serin tutmak için yanlarda açıklıkları ve AFO içinde topuğun uygun şekilde yerleştirilmesini
yönlendirmek için topuk kısmında bir açıklık deliği vardır.
NOT: Ürünle cilt temasını ortadan kaldırmak için çoraplar gereklidir.
Ponseti® Abdüksiyon Çubuğu çocuğun omuz genişliğine göre kolayca ayarlanabilir şekilde tasarlanmıştır. Hızlı Bırakma klipsleri
çubuğun giydirme ve bez değiştirme, vs. için gerektiği şekilde AFO ürününden çıkarılması ve takılmasını kolay hale getirir.
	Ayak uzunluğu topuktan ayak baş parmağının ucuna kadar ölçülmelidir. Büyüme payı eklemeyin çünkü aşağıdaki tabloda bu göze
alınmıştır.
	Prematüre 1 ve 2 için AFO ürünleri bir ayarlanabilir çubuğa kalıcı olarak tutturulmuştur.
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Ayak Uzunluğu
(mm)

Büyüklük (ABD)

Büyüklük
(Birleşik Krallık)

Büyüklük
(Avrupa Birliği)

60 - 62

Prematüre 1

-

-

63 - 66

Prematüre 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® Abdüksiyon
Çubuğu Büyüklükleri

Minimum Genişlik
(cm)

Maksimum Genişlik
(cm)

Ekstra Kısa

17,3

25

Kısa

20

30

Uzun

23,5

37,8

2.4.1 Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi

a. Lastik Kaplama
b. Dil
c. Sentetik
Süet Şeritler
d. Tokalar
e. Taban
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2.4.2 Ponseti® Abdüksiyon Çubuğu

a. Hızlı Bırakma Klipsleri
b. Genişlik Ayarlama Çubuğu
Ayrıca bölüm 4.3 içinde tanımlandığı şekilde abdüksiyon çubuğunda ayarlamalar yapmak için bir alyan anahtarı dahil edilmiştir.

3 GÜVENLİK TALİMATI

Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi (AFO) ve Ponseti® Abdüksiyon Atelini sadece bu talimatla uyumlu olarak ve doktorunuz
veya klinik ekibin diğer üyesinin yönlendirdiği şekilde kullanın.
AFO veya çubuğun uygun olmayan uygulaması cilt tahrişi, yaralar ve kabarcıklara yol açabilir.
Ürünle cilt temasını ortadan kaldırmak ve cilt tahrişi ve kabarcıkları önlemek için çoraplar gereklidir.
Çocukta ağrı, kabarcıklar veya yaralar gelişirse veya AFO görünür şekilde çocuğun ayağında kayıyorsa hemen doktorunuz veya klinik
ekiple irtibat kurun.
Çubuğu eğmeyin veya çocukların çubuk takılı olarak yürümesine izin vermeyin. Çubuğun eğilmesi tedavi edici değeri olumsuz etkileyebilir
ve kullanım sırasında kırılmaya yol açıp hastaya zarar verebilir.
ÖNEMLİ: AFO ürününü uygun şekilde uyguladığınızdan emin olmak için giydirme alanının iyi aydınlatılmış ve dikkat dağıtacak
şeylerden arındırılmış olmasını sağlayın. AFO veya çubuğun uygun olmayan uygulaması cilt tahrişi, yaralar ve kabarcıklara yol açabilir.
Bu ürünü kullanmadan önce bu kılavuz ve güvenlik talimatını okuyun ve anlayın. Buna uyulmaması yaralanmaya neden olabilir.
3.1 Ürünü Güvenli Şekilde Kullanma
3.1.1 Teknik ömür
• Tüm parçalar normal kullanımla tek bir hastada kullanımın tüm yaşam döngüsü boyunca hizmet verecek şekilde tasarlanmıştır.
• Ortalama olarak her AFO ürünü 3 - 9 ay gider. Bazı çocuklar hızlı büyür ve üç ay sonra bir değiştirme yapılması gerekir. Çocuğun
büyüme hızı azaldıkça ürünün daha uzun süre gitmesi beklenebilir.
• Çubuklar ayarlanabilir ve yaklaşık 2 - 3 AFO kullanımı kadar gitmeleri beklenir. Çubuk genişliği periyodik olarak kontrol edilmeli
ve çocuğun omuz genişliğiyle eşleşecek veya doktorunuz veya ortez uzmanınızın önerdiği şekilde ayarlanmalıdır.
3.1.2 Kullanım amacı ve makul şekilde ön görülebilecek yanlış kullanımla ilgili güvenlik bilgisi
• Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi ve Ponseti® Abdüksiyon Atelini sadece bu talimatla uyumlu olarak ve doktorunuz
veya klinik ekibin diğer üyesinin yönlendirdiği şekilde kullanın.
• Çocukta ağrı, kabarcıklar veya yaralar gelişirse veya ürünler iyi durumda değillerse veya çocuğa uyum doğru değilse hemen
doktorunuz veya klinik ekiple irtibat kurun.
• Ayarlama vidalarını aşırı sıkmayın.
• Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi ve Ponseti® Abdüksiyon Atelini eğer iyi durumda değillerse veya çocuğa uyum
doğru değilse kullanmayın.
• Çocuk ürünü giyerken çubuğun çocuğunuz, kendiniz ve mobilyalarınıza çarpmamasını sağlayın. Çubuğu bir Ponseti® çubuk
örtüsüyle sarmak önerilir.
3.1.3 Ürün sınırlamaları ve kısıtlamaları ve kontrendikasyonları
• Çubuğu eğmeyin veya çocukların çubuk takılı olarak yürümesine izin vermeyin. Çubuğun eğilmesi tedavi edici değeri olumsuz
etkileyebilir ve kullanım sırasında kırılmaya yol açıp hastaya zarar verebilir.
• Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezini eğer iyi durumda değilse veya çocuğa uyum doğru değilse kullanmayın.
• Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi Ponseti Yöntemi konusunda eğitim almış bir doktorun reçetesi olmadan
kullanılmamalıdır ve sadece yazıldığı şekilde kullanılmalıdır.
• Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi bir doktor veya ortez uzmanı tarafından aksi şekilde yazılmadıkça çarpık ayak
dışında bir ortopedik durumu tedavi etmek için kullanılmamalıdır.
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3.1.4 Cihazı diğer cihazlarla kombinasyon halinde kullanırken güvenlik bilgisi
• Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi sadece şu orijinal aksesuarlar ve bileşenlerle kullanılmalıdır:
o Ponseti® Abdüksiyon Çubuğu
o Mitchell Yay Yardımlı Dobbs Çubuğu
o Basınç Eyerleri
o Ponseti® Çubuk Örtüleri
Üründe değişiklik yapma ve/veya pazarlama sonrası modifikasyonlar yapma garantiyi geçersiz kılar ve yaralanmaya neden olabilir.
3.1.5 Kullanımla ilgili güvenlik bilgileri
• Çocukta ağrı, kabarcıklar veya yaralar gelişirse veya AFO görünür şekilde çocuğun ayağında kayıyorsa hemen doktorunuz veya
klinik ekiple irtibat kurun.
• Çubuğu eğmeyin veya çocukların çubuk takılı olarak yürümesine izin vermeyin. Çubuğun eğilmesi tedavi edici değeri olumsuz
etkileyebilir ve kullanım sırasında kırılmaya yol açıp hastaya zarar verebilir.
3.1.6 Güvenli Atma
• Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi normal atıkla atılabilir. Cihazın hiçbir bileşeni geri dönüştürülemez.
3.2 Olası Sağlık Sonuçları
Atelin üç ay boyunca günde 23 saat ve sonra 4 yıl boyunca günde 12 - 14 saat (uyuklarken ve geceleri) veya doktorunuzun yönlendirdiği
şekilde kullanılması gereklidir.
AFO ürününü uygun şekilde uyguladığınızdan emin olmak için alanın iyi aydınlatılmış ve dikkat dağıtacak şeylerden arındırılmış olmasını
sağlayın. AFO veya çubuğun uygun olmayan uygulaması cilt tahrişi, yaralar ve kabarcıklara yol açabilir.
AFO ürününün hatalı kullanımı çarpık ayak kusurunun tekrarlamasına veya çocuğun ayağının zarar görmesine neden olabilir. Bir kullanıcı
ve/veya hasta cihazla ilgili olarak oluşan herhangi bir ciddi olay yaşarsa bu durum MD Orthopaedics, Inc. şirketine ve kullanıcı ve/veya
hastanın yerleşik olduğu Üye Devlet yetkili makamına bildirilmelidir.
Lütfen bu belgede ana hatlarıyla verilmemiş problemler yaşarsanız MD Orthopaedics ile irtibat kurun.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 ABD
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384
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4 KULLANMA TALİMATI
4.1 Çarpık Ayak Tedavisine Genel Bakış

Bu bilgi belgesi sadece bilgi sağlar ve öneriler vermez. Tıbbi yardıma gereksiniminiz varsa lütfen bir doktora veya diğer uygun tıbbi
uzmana danışın.
Sağlanan tıbbi bilgilerle ilgili bir garanti verilmez ve kullanıcı bu bilgi belgesinde sağlanan bilgilere güvenme nedeniyle bir zarar yaşarsa
MD Orthopaedics sorumluluk kabul etmeyecektir.
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4.2 Mitchell Ponseti® AFO
AFO ürününü her kullanımdan önce dikkatle inceleyin. Asla hasarlı, kırık veya doğru çalışmayan bir AFO veya çubuğu kullanmayın
yoksa çocuğunuza zarar verebilir ve/veya tedaviyi etkisiz hale getirebilir. Ciltle doğrudan teması önlemek için AFO ile daima
çorap kullanın.

1.

AFO ürününü tüm süet şeritler ayağı yerleştirme için açıkta olacak şekilde açın. Tokalar ayağın
iç kısmına yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Doktorun tercihi veya kişinin uygulama rahatlığı
temelinde dışarıda konumlandırılabilirler.

2.

Alt bacağı tutarken topuk AFO ürününün altı ve arkasında sabit duruma gelinceye kadar ayağı
yavaşça kaydırın. AFO ile cilt temasını önlemek için ayak ve alt bacağı örten çoraplar gereklidir.
AFO içinde topuğun tam konumu, çarpık ayak tipi ve şiddetine göre değişecektir. Topuğu
konumuna zorlamak yaralara yol açabileceğinden uygun konumu doğrulamak için
doktorunuza sorun.

3.

Dil kısmını ayak bileğine karşı yatay olarak çekin ve baş parmağınızla yerinde tutun. Dil kısmındaki
deliğin ayak bileğinin ortasında, orta şerit üzerinde yer aldığından emin olun.

4.

Orta şeridi yatay dil üzerinde sağlam bir şekilde tokalayın. Ayak şeridini sağlam bir şekilde
tokalayın ama aşırı sıkmamaya dikkat edin çünkü cilt tahrişi ve yaralara yol açabilir.

5.

AFO arkasındaki topuk açıklığı içinden bakıp topuğun ideal bir şekilde AFO içinde aşağıda ve
arkaya doğru olmasını sağlayın. Topuk, tenotomi ve en son alçılama sonrasında başlangıçta AFO
alt kısmına temas edemeyebilir ama zamanla edecektir. Pencerede topuğu görmezseniz dil ve
orta şeridi topuk uygun şekilde konumlanacak biçimde tekrar ayarlayın.
Bazı durumlarda topuk AFO ürününün altına dokunmazken diğerlerinde topuk açıklığı içinden
topuk ancak zorla görülebilir. Bu zor durumlarda ayak bileği hareketi yeterli olduğu sürece topuk
zamanla aşağıya doğru inecektir. Topuğun AFO içine zorlanması ve orta şeridin fazla sıkılması cilt
tahrişine, yaralara ve atel kullanımı uyumunun azalmasına neden olabilir.
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6.

Üst şeritler sıkı ve topuk sağlamca yerinde olduğunda ayak parmağı şeridini tokalayın ve gerekirse
diğer şeritleri tekrar sıkın.

4.3 Ponseti® Abdüksiyon Çubuğu
Çubuk, çubuk genişliği çocuğun omuz genişliğine eşit ve hatta biraz daha geniş olacak şekilde ayarlanmalıdır. Çocuğun omuz genişliğini
sol omzun dışından sağ omzun dışına kadar ölçün. Çubuk uzunluğunu sol ayak plakasının topuk ortasından sağ ayak plakasının topuk
ortasına, omuz genişliği ölçümüne eşit olacak şekilde ayarlayın.
1. Çubuk kilidinde ayar vidalarını gevşetmek için sağlanan alyan anahtarını kullanın. Topuk kapaklarındaki orta vidayı bir kılavuz olarak
kullanarak çubuk genişliğini çocuğun omuz genişliğine ayarlayın. Çubuk kilidinde ayar vidalarını tekrar sıkın.

2. Bir tornavida kullanarak topuk kapağının orta vidasını gevşetin; dış vidayı çıkarın. Klipsi doktorunuzun belirlediği şekilde dış rotasyonu
ayarlamak için istenen derece göstergesine çevirin. Dış vidayı uygun deliğe tekrar yerleştirin. Her iki vidayı sıkın.

3. Klipsi AFO ürününün tabanına bir "tıklama" duyuncaya kadar yerleştirin - uygun şekilde oturduğunda duyulabilir bir tıklama olacaktır.
Kurulduklarında çubuk kilidi ve Hızlı Klips kısımlarının geçtiğini, çubuktan ayrılmadığından emin olacak şekilde AFO ürününü çekerek
doğrulayın. Bir hasar bulunursa kullanıma son verin ve Müşteri Hizmetleri ile irtibat kurun.

5 HAZIRLIK
5.1 Ürünü Taşıma ve Saklama
Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi ve Ponseti® Abdüksiyon Ateli oda sıcaklığında gönderilir ve taşıma veya saklama
sırasında özel bir muamele gerektirmez.

6 BAKIM
6.1 Cihazı Tekrar Kullanma
Tüm parçalar normal kullanım koşulları altında ve bir doktorun yazıldığı şekilde tek bir hasta tarafından kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Normal kullanım AFO ve Ponseti® Abdüksiyon Çubuğunun gündelik uygulamasını ve günde 23 saate kadar veya yazıldığı şekilde
kullanılmasını içerir.
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6.1.1 Cihazı Temizleme
Cihazı temizlemek için:
1. AFO ürününü soğukça su ve yumuşak bir deterjan kullanarak elde veya hafif bir döngüde makinede yıkayın.
2. Kullanımdan önce AFO ürününün havayla tamamen kurumasını bekleyin.
M
 itchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi ürününü yıkarken sıcak su kullanmayın. Bu işlem sentetik süet şeritlerin şeklinin
bozulmasına, küçülmesine, ayrılmasına veya soyulmasına neden olabilir. AFO ürününü mekanik bir kurutucuya koymayın. Sadece
havayla kurutun.
6.2 Ürünü İnceleme
Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi (AFO) ve Ponseti® Abdüksiyon Çubuğu her seferinde uygun uyum, üretim kusuru
ve hasar açısından çocuğun ayağına yerleştirilmeden önce incelenmelidir.
Mitchell Ponseti® Ayak Bileği ve Ayak Ortezi (AFO) ve Ponseti® Abdüksiyon Atelini her kullanımdan önce dikkatle inceleyin.
Asla hasarlı, kırık veya doğru çalışmayan bir AFO veya çubuğu kullanmayın yoksa çocuğunuza zarar verebilir ve/veya tedaviyi etkisiz
hale getirebilir. Gerekirse destek için Müşteri Hizmetleri ile irtibat kurun.

7 SORUN GİDERME
7.1 Problemleri Tanımlama ve Çözme
7.1.1 Ehil olmayan kişilerce sorun giderme
Hata

Neden

Çözüm

Çocuğun cildinde kabarcıklar veya başka
hasar gelişir

Uygun olmayan uyum ve/veya kullanım

Doktorunuz veya sağlık bakımı sağlayıcınızla
irtibat kurun.

Kırık AFO (kullanıma başladıktan sonra
6 ay içinde)

Üretim kusuru veya normal kullanımla
zarar görmüş

Satış noktanızla irtibat kurun.

Kırık AFO (kullanıma başladıktan 6 ay sonra)

Normal kullanımla zarar görmüş

Satış noktanızla irtibat kurun.

Kırılmış Çubuk, Hızlı Klips Konektörü,
Topuk Kapağı veya Çubuk Kilidi

Normal kullanımla zarar görmüş

Satış noktanızla irtibat kurun.

Yanlış Büyüklük (alındıktan sonra
7 gün içinde)

Büyüklük Belirleme Hatası

Satış noktanızla irtibat kurun.

7.2 Sık Sorulan Sorular
Soru

Yanıt

Tokalar ayak iç kısmına mı
ayak dış kısmına mı konur?

AFO, tokalar ayak iç kısmına konacak şekilde tasarlanmıştır. Bu tasarım özelliği ebeveynlere AFO
yerleştirilmesi ve çıkarılmasında yardımcı olmak içindir. Ponseti uzmanları kendi mesleki deneyimleri
veya müşteri rahatlığı açısından tokaların ayak dış kısmına konmasına izin verirler. Tokaları dışarıda
yönlendirmek performansı veya yaralanma riskini değiştirmeyecektir.

Siparişim yeni geldi ve AFO
fazla büyük/fazla küçük gibi.
Daha iyi olacak farklı bir
büyüklük var mı?

Satış noktanızla irtibat kurun.

Çocuğun topuğu AFO içinde
aşağıda değil. Yanlış bir şey
var mı?

Eğer topuk açıklığı içinde topuk görünür değilse çarpık ayağın tam olarak düzeltildiğinden emin olmak
için doktorunuza danışın. Eğer doktor düzeltmenin iyi olduğunu söylerse topuğu AFO içinde zorlamak
gerekmeyebilir çünkü bu durum cilt tahrişi, atel rahatsızlığı ve azalmış atel uyumuna neden olabilir.

Her AFO çifti ne kadar gider?

Ortalama olarak bir AFO 3 - 9 ay gider. Bazı çocuklar hızlı büyür ve üç ay içinde yeni AFO ürünleri
gerekecektir. Çocuğun büyüme hızı azaldıkça her AFO ürününün daha uzun süre gitmesi beklenebilir.

Çubuk ne kadar gider?

Çubuklar ayarlanabilir ve yaklaşık 2 - 3 AFO kullanımı kadar gitmeleri beklenir. Çubuk genişliği
periyodik olarak kontrol edilmeli ve çocuğun omuz genişliğiyle eşleşecek veya doktorunuz veya ortez
uzmanınızın önerdiği şekilde ayarlanmalıdır.
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8 EK I – İSTEĞE BAĞLI AKSESUARLAR
8.1 İsteğe bağlı aksesuarlar
Görüntü

İsim

Tanım

Adaptör

Alternatif bir AFO kullanırken Ponseti® Hızlı Klips Sisteminin rahatlığını sağlayan evrensel
montaj kısmı. Bu ürün müşterinin Ponseti® Abdüksiyon Çubuğuna çeşitli düzeltici AFO ürünleri
takmasını mümkün kılar.

9 SÖZLÜK
Terim

Anlamı

Alçılama

Düzeltme sonrasında çarpık ayağı yerinde tutmak için bir işlem. Ayak etrafına koruyucu malzeme konur
ve sonra alçılama yapılıp alçının yerinde sertleşmesi beklenir.

Ayak Abdüksiyonu Ateli

Abdüksiyon, yapıyı veya kısmı vücudun orta hattından uzağa doğru çeken bir harekettir. Bir abdüksiyon
ateli ayağı orta hatla uygun hizalanmış şekilde tutar.

Ayak Bileği ve Ayak Ortezi
(AFO)

Bir AFO ayak bileğini desteklemek ve ayağı ve ayak bileğini doğru pozisyonda tutmak için alt bacak
ve ayak üzerine takılan ve genellikle plastikten üretilmiş bir ateldir.

Basınç Eyerleri

Bir basınç eyeri şerit basıncından ek rahatlama sağlamak üzere AFO orta şeridine tutturulan bir yumuşak
ve esnek lastik parçasıdır.

Çarpık ayak (Talipes)

Çarpık ayak (Talipes ekinovarus) ayağın şekli veya konumunun bükülüp değiştiği, sık görülen bir
doğumsal kusurdur.
Çarpık ayak durumunda ayak bükülmüş gibidir ve ters gibi bile durabilir. Görünümüne rağmen çarpık
ayak herhangi bir rahatsızlık veya ağrıya yol açmaz.
Tedavi genellikle başarılıdır ve germe ve alçılama (Ponseti Yöntemi) veya germe ve bantlama
(Fransız yöntemi) kullanılabilir. Bazen ameliyat gerekir.

Dorsifleksiyon

Dorsifleksiyon ayağın ayak bileğinden yukarı yönde hareketidir.

Ekinus

Ekinus ayak bileği ekleminin yukarı eğilme hareketinin sınırlı olduğu bir durumdur. Ekinus durumu olan
bir kişi ayağın üst kısmını bacağın ön tarafına doğru getirecek esnekliğe sahip değildir. Ekinus bir ayakta
veya her iki ayakta olabilir.

Ortez uzmanı

Bir ortez uzmanı yaralanma, hastalık veya sinir, kas veya kemik hastalıkları nedeniyle zayıflamış vücut
kısımlarına ek destek gereken kişiler için ateller ve ortezler yapan ve yerleştiren bir sağlık bakımı uzmanıdır.

Ponseti Yöntemi

Ponseti Yöntemi Dr. Ignacio Ponseti tarafından geliştirilen, cerrahi olmayan bir çarpık ayak tedavi sürecidir.
Yöntem ayağı kademeli olarak doğru pozisyona getirmek için hafif şekillendirme ve alçılamayı kullanır.

Tenotomi

Tenotomi olarak da bilinen Aşil tendonu serbest bırakma ayağın son dorsifleksiyonunu mümkün
kılmak üzere Aşil tendonunun kesilmesiyle ilgili bir cerrahi işlemdir. İşlem, çarpık ayakta görülen ekinus
deformitesini düzeltmek için kullanılır.
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10 SİMGE YAZISI
Simge

Anlamı

Simge

Anlamı

Ayak Bileği ve Ayak Ortezi (AFO)

Dikkat

Avrupa Topluluğu'nda Yetkili Temsilci

Üretim tarihi

Üretici

Kayıtlı ithalatçı

Tek Hasta, Çoklu Kullanım

Steril değildir

Maddenin bir Tıbbi Cihaz olduğuna işaret eder

Katalog numarası

CE İşareti (Tıbbi Cihazlarla ilgili 5 Nisan 2017 tarihli
konsey ve Avrupa Parlamentosu Düzenlemesi (EU)
2017/745 ile uyumludur)

Parti kodu

Kullanma Talimatına Başvurun
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