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FYRIRVARI
MD Orthopaedics ber ekkert fyrirsvar eða ábyrgð hvað varðar þessa handbók og, að því marki sem leyfilegt er samkvæmt lögum,
takmarkar gagngert skaðabótaskyldu sína á rofi á ábyrgð sem kann að felast í því að skipta þessari handbók út fyrir aðra. Ennfremur
áskilur MD Orthopaedics sér rétt til þess að endurskoða þessa útgáfu hvenær sem er, án þess að bera skyldu til þess að tilkynna neinum
aðila um endurskoðunina.
Sem hönnuður og framleiðandi vara veitir MD Orthopaedics ekki læknismeðferð, ráðgjöf eða upplýsingar. Upplýsingar um áhættu og
ávinning af læknismeðferð, þar með talið meðferð sem felur í sér notkun á vörum MD Orthopaedics og öðrum tiltækum valkostum,
eru eingöngu veittar af læknum eða öðrum heilbrigðisstarfsmönnum. Ef þú hefur spurningar um meðferð barnsins þíns er mikilvægt að
ræða þessar spurningar við viðeigandi heilbrigðisstarfsmann.
MD Orthopaedics ábyrgist ekki og getur ekki ábyrgst tiltekinn árangur af notkun vara sinna.
Upplýsingarnar sem gefnar eru í þessum skjölum innihalda almennar lýsingar og/eða tæknilýsingar á afköstum varanna sem hér er að
finna. Þessum skjölum er ekki ætlað koma í staðinn fyrir og á ekki að nota til að ákvarða hæfi eða áreiðanleika varanna við sértæka
notkun. Það er skylda hvers og eins notanda að framkvæma viðeigandi og fullkomna áhættugreiningu, mat og prófanir á vörunum með
tilliti til viðkomandi sértækrar notkunar. Hvorki MD Orthopaedics, hlutdeildarfélög þess eða dótturfyrirtæki skulu bera ábyrgð eða vera
skaðabótaskyld vegna misnotkunar á upplýsingunum sem hér er að finna. Ef þú hefur einhverjar tillögur til úrbóta eða breytinga eða
hefur fundið villur í þessu riti, vinsamlegast láttu okkur vita.
Fylgja skal öllum opinberum, svæðisbundnum og staðbundnum öryggisreglugerðum við notkun vörunnar. Af öryggisástæðum og til að
tryggja að farið sé eftir skjalfestum kerfisgögnum, skulu viðgerðir á íhlutum eingöngu vera í höndum framleiðanda.
Við notkun á tækjum þar sem til staðar eru tæknilegar öryggiskröfur, verður að fylgja viðeigandi leiðbeiningum. Sé ekki farið eftir þessum
upplýsingum, getur það valdið meiðslum eða tjóni á búnaði.
MD Orthopaedics hefur lagt sig fram um að koma í veg fyrir að merkingar, notkunarleiðbeiningar, aðgengi, upplýsingar og auglýsingar
á tækjum noti texta, nöfn, vörumerki, myndir, tákn eða önnur merki sem geta villt um fyrir notandanum eða sjúklingnum varðandi
fyrirhugaðan tilgang, öryggi og afköst tækisins.
Útgáfuréttur © 2021 MD Orthopaedics, Inc.
Allur réttur áskilinn. Ekki má afrita, dreifa eða senda neinn hluta þessarar útgáfu á neinu formi eða með neinum hætti, þar með talið
með ljósritun, upptöku eða öðrum rafrænum eða vélrænum aðferðum, án undangengins skriflegs leyfis útgefanda. Til að óska eftir leyfi,
skal skrifa útgefanda á heimilisfangið hér að neðan.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
1-877-766-7384
www.mdorthopaedics.com
VÖRUMERKI
Mitchell Ponseti® og Ponseti® eru skrásett vörumerki MD Orthopaedics.
MD Orthopaedics hefur lagt sig fram um að veita vörumerkjaupplýsingar um nöfn fyrirtækja, vörur og þjónustu sem getið er um í þessari
handbók. Vörumerki sem sýnd eru hér að neðan voru fengin úr ýmsum áttum. Öll vörumerki eru eign viðkomandi eigenda.
Almennar tilkynningar: Sum vöruheiti sem notuð eru í þessari handbók eru eingöngu notuð til auðkenningar og geta verið vörumerki
viðkomandi fyrirtækja.

1 INNGANGUR
1.1 Fyrirhugaður tilgangur
Mitchell Ponseti® ökklaspelkan (AFO) og Ponseti® fráfærsluspelkan eru stoðtæki fyrir ökkla og fót (spelkur) sem ætluð eru til notkunar
við Ponseti-aðferðina til að leiðrétta meðfæddan tá- og inngengan klumbufót (Talipes Equinovarus, CTEV) hjá ungbörnum og börnum
átta ára og yngri. Spelkan er ætluð til að koma í veg fyrir bakslag (hestfót [equinus] eða inngenga aflögun [varus deformity] hælsins).
Læknir sem hefur fengið þjálfun í Ponseti-aðferðinni skal ávísa ökklaspelkunni vegna meðferðar við klumbufæti, hún er venjulega notuð
í 23 klukkustundir á dag í þrjá mánuði eftir gifsun og síðan á nóttunni og á meðan barnið blundar í allt að fjögur ár.
Klínískur stoðtækjafræðingur sem einnig hefur fengið þjálfun í Ponseti-aðferðinni, getur aðstoðað lækninn við að ákvarða rétta stærð
á ökklaspelku fyrir barnið. Stoðtækjafræðingurinn gæti einnig þjálfað foreldra barnsins og fjölskyldur í að setja ökklaspelkuna á réttan
hátt á fætur barnsins, upplýst þau um hvaða vísbendingar geti bent til þess að spelkan passi illa og hvernig ákvarða skuli að tímabært sé
að skipta yfir í næstu stærð.
Aðrir meðlimir klíníska teymisins sem fengið hafa þjálfun í Ponseti-aðferðinni - hjúkrunarfræðingar, aðstoðarmenn lækna eða aðrir
löggildir heilbrigðisstarfsmenn - geta einnig þjálfað foreldra í réttri notkun ökklaspelkunnar og gert allar nauðsynlegar breytingar á stærð
spelkunnar og því hvernig hún passar.
Foreldrar barnsins, fjölskylda eða annar tilnefndur umsjónarmaður er ábyrgur fyrir því að fylgja ávísaðri meðferðaráætlun Ponsetiaðferðarinnar í 23 klukkustundir á dag í þrjá mánuði, síðan á meðan barnið sefur eða blundar næstu fjögur árin eða þar til læknirinn gefur
til kynna að ekki sé lengur þörf á tækinu.
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1.2 Markhópur sjúklinga og fyrirhugaðir notendur
Mitchell Ponseti® ökklaspelkan (AFO) og Ponseti® fráfærsluspelkan frá MD Orthopaedics eru hannaðar fyrir börn (≤8 ára) með
klumbufót eftir að gifshluta meðferðarinnar er lokið.
Þetta skjal er ætlað læknum, stoðtækjafræðingum, klínískum teymum, foreldrum og fjölskyldum barna sem fá meðferð með
Mitchell Ponseti® ökklaspelku (AFO) og Ponseti® fráfærsluspelku.
1.3 Klínískur ávinningur
Ponseti-aðferðin er meðferðarferli án skurðaðgerðar við klumbufæti sem þróað var af dr. Ignacio Ponseti. Aðferðin felst í varfærinni
tilfærslu og gifsun til að færa fótinn smám saman í rétta stöðu. Í hverri viku er gifsið fjarlægt, fóturinn færður varlega í næstu stöðu og nýtt
gifs sett á. Þetta ferli heldur áfram í allt að 6 til 8 vikur.
Eftir gifstímabilið er fótunum haldið í réttri stöðu með því að nota fráfærsluspelku (FAB). Spelkan samanstendur af ökklaspelku (AFO) og
tengdu fráfærslustönginni. Spelkan er venjulega notuð í 23 klukkustundir á dag í þrjá mánuði, síðan er hún notuð nóttunni og á meðan
barnið blundar í allt að fjögur ár eða samkvæmt ávísun læknis til að tryggja að lagfæringin haldist.
Með réttri meðhöndlun og ef farið er eftir spelkunaráætluninni sem læknirinn ávísaði, er gert ráð fyrir að flest tilvik klumbufótar hafi verið
lagfærð þegar barnið nær 4 eða 5 ára aldri.
MD Orthopaedics veitir ekki læknismeðferð, ráðleggingar eða upplýsingar. Eingöngu læknirinn eða aðrir löggiltir heilbrigðisstarfsmenn
sem meðhöndla barnið eiga að gefa upplýsingar um áhættu og ávinning af læknismeðferð, þar á meðal meðferð sem felur í sér notkun
á vörum MD Orthopaedics. Ef þú hefur spurningar um meðferð barnsins, er mikilvægt að þú ræðir þessar spurningar við viðeigandi
heilbrigðisstarfsmann.
1.4 Útskýring á öryggisviðvörunum
Varúð gefur til kynna lágmarks áhættu sem gæti valdið minniháttar eða miðlungsmiklum meiðslum ef ekki er komist hjá henni.
Gefur til kynna upplýsingar sem eru taldar mikilvægar en tengjast ekki áhættu.
1.5 Notkun handbókarinnar
Þú þarft að hafa lesið og skilið handbókina og öryggisleiðbeiningar hennar áður en þú notar vöruna. Sé það ekki gert, getur það valdið
meiðslum.
Farðu eftir öllum leiðbeiningum.
Eingöngu einstaklingar sem hafa lesið og skilið að fullu innihald notendahandbókarinnar mega nota vöruna.
Tryggðu að allir einstaklingar sem nota vöruna hafi lesið þessar viðvaranir og leiðbeiningar og fari eftir þeim.
Framleiðandinn er ekki ábyrgur fyrir efnislegum skemmdum eða meiðslum á fólki af völdum rangrar meðhöndlunar eða ef ekki er farið
eftir öryggisleiðbeiningunum. Í slíkum tilvikum fellur ábyrgðin niður.
Þessi ábyrgð er ekki framseljanleg og nær eingöngu yfir venjulegt slit. Sé vörunni breytt eftir markaðssetningu fellur ábyrgðin niður.
Vinsamlegast hafðu samband ef upp koma vandamál sem ekki er lýst í ábyrgðinni. Óvenjuleg mál verða meðhöndluð í hverju tilviki
fyrir sig.
1.6 Hvernig hægt er að nálgast gögn og upplýsingar
1.6.1 Pöntunargögn
Hægt er að panta viðbótargögn, notendaleiðbeiningar og tækniupplýsingar með því að hringja MD Orthopaedics í síma 1-877-766-7384.
1.6.2 Önnur tungumál
Handbækur með notkunarleiðbeiningum eru fáanlegar á öðrum tungumálum.
1.6.3 Endurgjöf á upplýsingar
Ef þú ert að lesa upplýsingar um vörur MD Orthopaedics á netinu, getur þú sent athugasemdir á stuðningsvefinn. Einnig má senda
athugasemdir á info@mdorthopaedics.com. Við erum þakklát fyrir athugasemdir þínar.
1.6.4 Stuðningur og þjónusta
Til að fá svör við spurningum, upplýsingar, tækniaðstoð eða til að panta notendaleiðbeiningar má hafa samband við:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384
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1.6.5 Nafn og heimilisfang framleiðanda
Eftirfarandi einstaklingur eða lögaðili gerir tækið, sem notendahandbókin gildir fyrir, hentugt til notkunar innan Evrópusambandsins
og er framleiðandi tækisins:
Mitchell Ponseti® ökklaspelkan (AFO) og Ponseti® fráfærsluspelkan eru framleiddar af:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

2 LÝSING Á VÖRUNNI
2.1 Fyrirhuguð notkun og fyrirsjáanleg misnotkun
Mitchell Ponseti® ökklaspelkan er lækningatæki í flokki I sem eingöngu er ætlað til notkunar hjá börnum þegar verið er að lagfæra
klumbufót með Ponseti-aðferðinni, og eingöngu samkvæmt ávísun læknis sem hefur fengið fulla þjálfun í Ponseti-aðferðinni.
Mitchell Ponseti® ökklaspelkuna má ekki nota án ávísunar læknis sem fengið hefur þjálfun í Ponseti-aðferðinni og skal eingöngu nota
samkvæmt ávísun.
Mitchell Ponseti® ökklaspelkuna má ekki nota til að meðhöndla aðra bæklunarsjúkdóma en klumbufót nema læknirinn eða
stoðtækjafræðingurinn hafi mælt fyrir um annað.
Mitchell Ponseti® ökklaspelkuna má eingöngu nota með eftirfarandi upprunalegum fylgihlutum og íhlutum:
• Ponseti® stillanleg stöng
o Fáanleg með 10 eða 15 gráðu aftursveigju
• Mitchell fjöðrunarstöng
• Þrýstingssöðlar
• Stangarhlífar
	Fræðsla um rétta notkun spelkunnar og úrræðaleit vegna húðvandamála er mikilvæg til að tryggja að lagfæringin á fæti barnsins
sé árangursrík. EKKI NOTA tækið án þess að hafa fengið þjálfun frá lækninum eða klíníska teyminu. Hafðu samband við þjónustudeild
til að fá aðstoð við að finna þjálfunarúrræði.
2.2 Sæfingarástand og aðferð
Á ekki við, þar sem Mitchell Ponseti® ökklaspelkan er ekki sæfð vara.
2.3 Yfirlit yfir öryggi og klínísk afköst
Mitchell Ponseti® ökklaspelkan er óígræðanlegt tæki í flokki I. Því er yfirlit yfir öryggi og klínísk afköst ekki nauðsynlegt.
2.4 Tæknilegir eiginleikar
Mitchell Ponseti® ökklaspelkan var hönnuð með mjúku, útlínusniðnu, teygjanlegu fóðri til bólstrunar og til að halda fæti barnsins
á réttum stað. Ólarnar og yfirbyggingin sem gerð er úr teygjanlegu gervirúskinni lagar sig að lögun fótarins til að auka þægindi
og stöðugleika. Ökklaspelkan er með op á hliðinni til að auka loftun og halda fætinum köldum, og annað op á hælnum sem hjálpar til við
að koma hælnum fyrir á réttum stað í ökklaspelkunni.
ATHUGIÐ: Sokkar eru nauðsynlegir til að takmarka snertingu húðarinnar við vöruna.
Ponseti® fráfærslustöngin var hönnuð þannig að auðvelt væri að stilla hana eftir axlarbreidd barnsins. Hraðlosunarklemmurnar
auðvelda festingu og losun stangarinnar frá spelkunni eftir þörfum við skipti á fatnaði, bleyjum o.þ.h.
	Mæla skal lengd fótarins frá hæl að enda stóru táar. Ekki bæta við rými til vaxtar þar sem því hefur verið bætt við í töflunni hér
að neðan.
	Ökklaspelkan fyrir fyrirbura 1 og 2 er varanlega fest við stillanlega stöng.
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Lengd fótar (mm)

Stærð (US)

Stærð (UK)

Stærð (ESB)

60 til 62

Fyrirburi 1

-

-

63 til 66

Fyrirburi 2

-

-

67 til 70

0000

-

-

71 til 75

000

-

-

76 til 80

00

-

-

81 til 87

0

-

-

88 til 92

1

0,5

16

93 til 102

2

1

17

103 til 112

3

2

18

113 til 122

4

3

19

123 til 132

5

4

20

133 til 142

6

5

22

143 til 152

7

6

23

153 til 162

8

7

24

163 til 172

9

8

25

173 til 182

10

9

27

183 til 192

11

10

28

193 til 202

12

11

30

Stærðir Ponseti®
fráfærslustanga

Lágmarksbreidd
(cm)

Hámarksbreidd
(cm)

Mjög stutt

17,3

25

Stutt

20

30

Löng

23,5

37,8

2.4.1 Mitchell Ponseti® ökklaspelka

a. Gúmmífóðring
b. Tunga
c. Gerviefni
Rúskinnsólar
d. Sylgjur
e. Undirstaða
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2.4.2 Ponseti® fráfærslustöng

a. Hraðlosunarklemmur
b. Stöng til breiddarstillingar
Sexkantur (skiptilykill) er einnig innifalinn til að stilla fráfærslustöngina eins og lýst er í kafla 4.3.

3 ÖRYGGISLEIÐBEININGAR

Eingöngu má nota Mitchell Ponseti® ökklaspelkuna (AFO) og Ponseti® fráfærsluspelkuna samkvæmt þessum leiðbeiningum og
samkvæmt fyrirmælum læknisins eða annars meðlims í klíníska teyminu.
Sé ökklaspelkunni eða stönginni komið rangt fyrir getur það valdið ertingu í húð, sárum og blöðrum.
Sokkar eru nauðsynlegir til að draga úr snertingu húðarinnar við vöruna og koma í veg fyrir ertingu og blöðrur í húð.
Hafðu tafarlaust samband við lækninn eða klíníska teymið ef barnið fær verki, blöðrur, sár eða ef ökklaspelkan rennur sýnilega til á fæti
barnsins.
Ekki beygja stöngina eða leyfa börnum að ganga með stöngina áfasta. Beyging stangarinnar getur dregið úr árangri meðferðarinnar og
valdið rofi á meðferð, sem getur valdið sjúklingnum skaða.
MIKILVÆGT: Tryggðu að umhverfið sé vel upplýst og án truflana til að tryggja að þú komir ökklaspelkunni rétt fyrir. Sé ökklaspelkunni
eða stönginni komið rangt fyrir getur það valdið ertingu í húð, sárum og blöðrum.
 ú þarft að hafa lesið og skilið handbókina og öryggisleiðbeiningar hennar áður en þú notar vöruna. Sé það ekki gert, getur
Þ
það valdið meiðslum.
3.1 Hvernig nota á vöruna á öruggan hátt
3.1.1 Tæknilegur endingartími
• Allir hlutar voru hannaðir til að endast út notkunartímann hjá einum sjúklingi, með venjulegri notkun.
• Að meðaltali mun hver ökklaspelka endast í 3-9 mánuði. Sum börn stækka hratt og þurfa að fá nýja spelku eftir þrjá mánuði. Þegar
hægist á vaxtarhraða barnsins má gera ráð fyrir lengri tíma.
• Stangirnar eru stillanlegar og ættu að endast í um það bil 2-3 umferðir af ökklaspelkum. Breidd stangarinnar skal athuguð reglulega
og stillt þannig að hún passi við axlarbreidd barnsins eða samkvæmt ráðleggingum læknisins eða stoðtækjafræðingsins.
3.1.2 Öryggisupplýsingar sem tengjast fyrirhugaðri notkun og fyrirsjáanlegri misnotkun
• Eingöngu má nota Mitchell Ponseti® ökklaspelkuna og Ponseti® fráfærsluspelkuna samkvæmt þessum leiðbeiningum og
samkvæmt fyrirmælum læknisins eða annars meðlims í klíníska teyminu.
• Hafðu tafarlaust samband við lækninn eða klíníska teymið ef barnið fær verki, blöðrur, sár eða ef spelkurnar eru ekki í góðu ástandi
eða passa barninu ekki rétt.
• Ekki herða stilliskrúfurnar of mikið.
• Ekki má nota Mitchell Ponseti® ökklaspelkuna og Ponseti® fráfærsluspelkuna ef þær eru ekki í góðu ástandi eða passa barninu
ekki rétt.
• Verndaðu barnið, sjálfa/n þig og húsgögnin fyrir stönginni þegar barnið er með spelkuna. Mælt er með því að fóðra stöngina með
Ponseti® stangarhlíf.
3.1.3 Takmarkanir á notkun vörunnar og frábendingar
• Ekki beygja stöngina eða leyfa börnum að ganga með stöngina áfasta. Beyging stangarinnar getur dregið úr árangri meðferðarinnar
og valdið rofi á meðferð, sem getur valdið sjúklingnum skaða.
• Ekki má nota Mitchell Ponseti® ökklaspelkuna ef hún er ekki í góðu ástandi eða passar barninu ekki rétt.
• Mitchell Ponseti® ökklaspelkuna má ekki nota án ávísunar læknis sem fengið hefur þjálfun í Ponseti-aðferðinni og skal eingöngu
nota samkvæmt ávísun.
• Mitchell Ponseti® ökklaspelkuna má ekki nota til að meðhöndla aðra bæklunarsjúkdóma en klumbufót nema læknirinn eða
stoðtækjafræðingurinn hafi mælt fyrir um annað.
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3.1.4 Öryggisupplýsingar þegar tækið er notað ásamt öðrum tækjum
• Mitchell Ponseti® ökklaspelkuna má eingöngu nota með eftirfarandi upprunalegum fylgihlutum og íhlutum:
o Ponseti® fráfærslustöng
o Mitchell fjöðrunarstöng
O Þrýstingssöðlar
o Ponseti® stangarhlífar
Breytingar á vörunni eftir markaðssetningu ógildir ábyrgðina og getur valdið meiðslum.
3.1.5 Öryggisupplýsingar varðandi notkunina
• Hafðu tafarlaust samband við lækninn eða klíníska teymið ef barnið finnur fyrir verkjum, blöðrum, sárum eða ef ökklaspelkan
rennur sýnilega til á fæti barnsins.
• Ekki beygja stöngina eða leyfa börnum að ganga með stöngina áfasta. Beyging stangarinnar getur dregið úr árangri meðferðarinnar
og valdið rofi á meðferð, sem getur valdið sjúklingnum skaða.
3.1.6 Örugg förgun
• Mitchell Ponseti® ökklaspelkunni má farga með venjulegu sorpi. Enginn íhlutur tækisins er endurvinnanlegur.
3.2 Hugsanlegar heilsufarslegar afleiðingar
Nauðsynlegt er að spelkan sé notuð í 23 klukkustundir á dag í þrjá mánuði og síðan í 12-14 klukkustundir á dag (á meðan barnið blundar
og á næturnar) í 4 ár eða samkvæmt fyrirmælum læknisins.
Tryggðu að umhverfið sé vel upplýst og án truflana til að tryggja að þú komir ökklaspelkunni rétt fyrir. Sé ökklaspelkunni eða stönginni
komið rangt fyrir getur það valdið ertingu í húð, sárum og blöðrum.
Röng notkun ökklaspelkunnar getur valdið endurkomu klumbufótarins eða meiðslum á fæti barnsins. Ef notandi og/eða sjúklingur
upplifir alvarleg atvik vegna notkunar tækisins skal tilkynna það til MD Orthopaedics Inc. ásamt lögbæru yfirvaldi í því aðildarríki sem
notandinn og/eða sjúklingur hefur búsetu.
Vinsamlegast hafðu samband við MD Orthopaedics ef upp koma vandamál sem ekki er lýst í ábyrgðinni.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384
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4 NOTKUNARLEIÐBEININGAR
4.1 Yfirlit yfir meðferð á klumbufæti

Þessi myndlýsing veitir upplýsingar - ekki ráðleggingar. Ef þú þarfnast læknisfræðilegrar ráðgjafar, vinsamlegast hafðu samband við lækni eða
annan viðeigandi heilbrigðisstarfsmann.
Engar ábyrgðir eru veittar í tengslum við læknisfræðilegu upplýsingarnar sem gefnar eru og engin ábyrgð fellur á MD Orthopaedics ef notandinn
verður fyrir tjóni vegna þess að hann treystir á upplýsingarnar sem gefnar eru í þessari myndlýsingu.

Skjal MD-124.2

7

4.2 Mitchell Ponseti® ökklaspelka
Skoðaðu ökklaspelkuna vandlega fyrir hverja notkun. Notaðu aldrei ökklaspelku eða stöng sem er skemmd, brotin eða virkar ekki
rétt, þar sem það getur skaðað barnið og/eða gert meðferðina árangurslausa. Notaðu alltaf sokka með ökklaspelkunni til að koma
í veg fyrir beina snertingu við húðina.

1.

Opnaðu ökklaspelkuna svo að rúskinnsólarnar séu ekki fyrir þegar fóturinn er settur í spelkuna.
Sylgjurnar eru hannaðar til að vera staðsettar á innanverðum fætinum. Þær geta verið staðsettar
að utanverðu samkvæmt ákvörðun læknisins eða einstaklingsbundnu notagildi.

2.

Haltu neðst í fótinn og renndu honum varlega á réttan stað þar til hællinn liggur þétt upp
við bakhlið og botn ökklaspelkunnar. Sokkar sem hylja fótinn og neðri hluta fótleggsins eru
nauðsynlegir til að koma í veg fyrir snertingu húðarinnar við ökklaspelkuna.
Nákvæm staðsetning hælsins í ökklaspelkunni er breytileg eftir gerð og alvarleika klumbufótarins.
Ef hællinn er þvingaður í tiltekna stöðu getur það valdið sárum, því skaltu leita til læknisins til að
staðfesta rétta staðsetningu.

3.

Dragðu tunguna lárétt að ökklanum og haltu henni á réttum stað með þumalfingrinum. Tryggðu
að gatið á tungunni sé stillt í miðju ökklans, fyrir ofan miðjuólina.

4.

Spenntu miðjuólina tryggilega yfir láréttu tunguna. Spenntu ökklaólina tryggilega en gættu þess
að herða hana ekki of mikið, þar sem það getur valdið ertingu og sárum í húð.

5.

Líttu í gegnum hælopið aftan á ökklaspelkunni til að tryggja að hællinn sé helst alveg ofan í botni
og upp við bakhlið ökklaspelkunnar. Hugsanlegt er að hællinn snerti ekki botn ökklaspelkunnar
eftir sinarskurðinn og síðustu gifsun, en mun gera það með tímanum. Ef þú sérð ekki hælinn
í glugganum, skaltu stilla tunguna og miðjuólina betur svo að hælinn sé rétt staðsettur.
Í sumum tilvikum snertir hællinn ekki botn ökklaspelkunnar og í öðrum tilvikum er hællinn vart
sýnilegur í gegnum hælopið. Í þessum krefjandi tilvikum mun hællinn síga með tímanum,
svo framarlega sem hreyfing ökklans sé fullnægjandi. Ef hællinn er þvingaður í ökklaspelkuna
og miðjuólin er hert of mikið, getur það valdið ertingu í húð, sárum og minnkuðum stuðningi.
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6.

Þegar efri ólarnar hafa verið hertar og hællinn situr tryggilega á réttum stað, skaltu herða táólina
og herða hinar ólarnar betur ef þörf krefur.

4.3 Ponseti® fráfærslustöng
Stöngin á vera stillt þannig að breidd stangarinnar sé jöfn - eða jafnvel aðeins breiðari en - axlarbreidd barnsins. Mældu axlarbreidd
barnsins frá utanverðri vinstri öxl að utanverðri hægri öxl. Stilltu lengd stangarinnar frá miðjum hæl á vinstri fótplötunni að miðjum hæl
á hægri fótplötunni svo að hún sé jöfn axlarbreiddarmælingunni.
1. Notaðu meðfylgjandi sexkant til að losa stilliskrúfurnar í stangarlásnum. Stilltu breidd stangarinnar að axlabreidd barnsins með því að
nota miðjuskrúfuna í hælköppunum sem leiðarvísi. Hertu aftur stilliskrúfurnar í stangarlásnum.

2. Notaðu skrúfjárn til að losa miðjuskrúfuna á hælkappanum, fjarlægðu ytri skrúfuna. Snúðu klemmunni að viðkomandi vísi til að stilla
ytri snúninginn samkvæmt ákvörðun læknisins. Settu ytri skrúfuna aftur í viðeigandi holu. Hertu báðar skrúfurnar.

3. Settu klemmu í sóla ökklaspelkunnar þar til þú heyrir „smell“ - greinilegur smellur heyrist þegar hún er rétt staðsett. Gakktu úr skugga
um að stangarlásinn og skyndiklemmurnar séu tengdar þegar þær eru settar saman með því að toga í ökklaspelkuna, til að tryggja að
þær losni ekki frá stönginni. Ef skemmdir koma í ljós skaltu hætta notkun spelkunnar og hafa samband við þjónustuver.

5 UNDIRBÚNINGUR
5.1 Hvernig flytja og geyma á vöruna
Mitchell Ponseti® ökklaspelkan og Ponseti® fráfærsluspelkan eru fluttar við stofuhita og þurfa enga sérstaka meðhöndlun við flutning
eða geymslu.

6 VIÐHALD
6.1 Endurnýting tækisins
Allir hlutar voru hannaðir til notkunar hjá einum sjúklingi við venjuleg notkunarskilyrði og samkvæmt ávísun læknis.
Venjuleg notkun nær til daglegrar notkunar á ökklaspelkunni og Ponseti® fráfærslustönginni og notkunar í allt að 23 klukkustundir
á dag, eða samkvæmt ávísun.
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6.1.1 Hreinsun tækisins
Til að hreinsa tækið:
1. Þvoið ökklaspelkuna í höndunum eða í þvottavél með köldu vatni, léttri hringrás og mildu þvottaefni.
2. Látið ökklaspelkuna loftþorna að fullu fyrir notkun.
Ekki nota heitt vatn við þvott á Mitchell Ponseti® ökklaspelkunni. Það getur valdið því að ólarnar sem eru úr gervirúskinni verpist,
dragist saman, aðskiljist eða lagskiptist. Ekki setja ökklaspelkuna í þurrkara. Loftþurrkið eingöngu.
6.2 Hvernig skoða á vöruna
Skoða á Mitchell Ponseti® ökklaspelkuna (AFO) og Ponseti fráfærslustöngina í hvert skipti með tilliti til þess hvort hún passi rétt,
framleiðslugalla og skemmda áður en tækið er sett á fót barnsins.
Skoðið Mitchell Ponseti® ökklaspelkuna (AFO) og Ponseti® fráfærsluspelkuna vandlega fyrir hverja notkun. Notið aldrei
fráfærsluspelku eða stöng sem eru skemmdar, brotnar eða sem virka ekki rétt, þar sem það getur skaðað barnið og/eða valdið því
að meðferðin ber ekki árangur. Hafðu samband við þjónustudeild til að fá aðstoð ef þörf krefur.

7 ÚRRÆÐALEIT
7.1 Hvernig á að greina og leysa vandamál
7.1.1 Úrræðaleit fyrir einstaklinga sem ekki eru faglærðir
Villa

Orsök

Lausn

Barn fær blöðrur eða aðrar skemmdir á húð

Varan passar ekki rétt og/eða er notuð
á rangan hátt

Hafðu samband við lækninn eða
heilbrigðisstarfsmann

Biluð ökklaspelka (eftir innan við
6 mánaða notkun)

Framleiðslugalli eða skemmdir eftir
venjulegra notkun

Hafðu samband við sölustaðinn

Biluð ökklaspelka (eftir 6 mánaða notkun)

Skemmdir eftir venjulega notkun

Hafðu samband við sölustaðinn

Brotin stöng, skyndiklemmutengi,
hælkappi eða stangarlás

Skemmdir eftir venjulega notkun

Hafðu samband við sölustaðinn

Röng stærð (innan 7 daga frá móttöku)

Stærðarvilla

Hafðu samband við sölustaðinn

7.2 Algengar spurningar
Spurning

Svar

Eiga sylgjurnar að vera
á innanverðum eða
utanverðum fætinum?

Ökklaspelkan var hönnuð þannig að sylgjurnar séu á innanverðum fætinum. Þessi hönnunarþáttur er
til að aðstoða foreldra við að setja ökklaspelkuna á og taka hana af. Sérfræðingar Ponseti leyfa sylgjur
á utanverðum fæti, byggt á faglegum óskum eða ef það hentar viðskiptavininum betur. Það mun ekki
breyta afköstum eða auka hættu á meiðslum með því að beygja sylgjurnar út á við.

Ég var að fá pöntunina mína
og ökklaspelkan virðist vera
of stór/lítil. Er til önnur stærð
sem myndi virka betur?

Hafðu samband við sölustaðinn.

Hæll barnsins fer ekki
alveg ofan í ökklaspelkuna.
Er eitthvað að?

Ef hællinn er ekki sýnilegur í hælopinu skaltu hafa samband við lækninn, til að tryggja að klumbufóturinn
hafi verið lagfærður að fullu. Ef læknirinn segir að lagfæringin hafi tekist vel, getur verið að ekki
sé nauðsynlegt að þvinga hælinn niður í ökklaspelkuna þar sem það getur valdið ertingu í húð,
óþægindum vegna spelkunnar og dregið úr stuðningi.

Hversu lengi munu hvert par
af ökklaspelkum endast?

Að meðaltali mun hver ökklaspelka endast í 3-9 mánuði. Sum börn stækka hratt og þurfa að fá nýja
ökklaspelku eftir þrjá mánuði. Þegar hægist á vaxtarhraða barnsins má gera ráð fyrir að hægt sé að
nota ökklaspelkuna lengur.

Hversu lengi mun stöngin
endast?

Stangirnar eru stillanlegar og ættu að endast í um það bil 2-3 umferðir af ökklaspelkum. Breidd
stangarinnar skal athuguð reglulega og stillt þannig að hún passi við axlarbreidd barnsins eða
samkvæmt ráðleggingum læknisins eða stoðtækjafræðingsins.
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8 VIÐAUKI I – VALKVÆÐUR AUKABÚNAÐUR
8.1 Valkvæður aukabúnaður
Mynd

Nafn

Lýsing

Millistykki

Alhliða festing sem veitir þægindi Ponseti® skyndiklemmukerfisins þegar önnur ökklaspelka
er notuð. Þetta gerir viðskiptavininum kleift að festa fjölbreytt úrval lagfærandi ökklaspelka við
Ponseti® fráfærslustöngina

9 ORÐALISTI
Hugtak

Þýðing

Aftursveigja (dorsiflexion)

Aftursveigja er sveiging fótarins upp á við, frá ökklanum.

Fráfærsluspelka

Fráfærsla er hreyfing sem dregur form eða hluta frá miðlínu líkamans. Fráfærslustöng heldur fætinum
í réttri stöðu miðað við miðlínuna.

Gifsun

Aðferð til að halda fætinum á réttum stað eftir tilfærslu. Bólstrunarefni er vafið utan um fótinn, síðan er
gifsið borið á og það mótað á réttan stað.

Hestfótur (equinus)

Hestfótur er ástand þar sem beygjuhreyfing ökklaliðarins er takmörkuð. Einstakling með hestfót skortir
sveigjanleika til að teygja efsta hluta fótarins í átt að framanverðum fótleggnum. Hestfótur getur komið
fyrir í öðrum eða báðum fótum.

Klumbufótur (Talipes)

Klumbufótur (Talipes Equinovarus) er algengur fæðingargalli þar sem fóturinn er snúinn og hefur ekki
rétta lögun eða staðsetningu.
Þegar um er að ræða klumbufót virðist fóturinn vera snúinn og getur jafnvel virst vera á hvolfi. Þrátt fyrir
útlitið veldur klumbufóturinn engum óþægindum eða verkjum.
Meðferð er venjulega árangursrík og felur í sér teygjur og gifsun (Ponseti aðferð) eða teygjur og teipingu
(frönsk aðferð). Stundum er skurðaðgerð nauðsynleg.

Ponseti aðferð

Ponseti-aðferðin er meðferðarferli án skurðaðgerðar við klumbufæti sem þróað var af dr. Ignacio Ponseti.
Aðferðin felst í varfærinni tilfærslu og gifsun til að færa fótinn smám saman í rétta stöðu.

Sinarskurður (tenotomy)

Losun á hásin, sem einnig er þekkt sem sinarskurður, er skurðaðgerð sem felur í sér að skera í gegnum
hásinina til að ná fram aftursveigju í fætinum. Aðferðin er notuð til að lagfæra hestfótinn sem er til staðar
við klumbufót.

Stoðtækjafræðingur

Stoðtækjafræðingur er heilbrigðisstarfsmaður sem býr til spelkur (stoðtæki) fyrir fólk sem þarfnast
aukins stuðnings við líkamshluta sem hafa orðið veikari vegna meiðsla, sjúkdóma eða truflana í taugum,
vöðvum eða beinum.

Þrýsingssöðlar

Þrýstingssöðull er mjúkt, sveigjanlegt gúmmístykki sem fest er við miðjuól ökklaspelkunnar til að draga
úr þrýstingi frá ólinni.

Ökklaspelka (AFO)

Ökklaspelka er spelka, venjulega úr plasti, sem sett er á neðri hluta fótleggjarins og fótinn til að styðja við
ökklann og halda fætinum og ökklanum í réttri stöðu.
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10 MERKING TÁKNA
Tákn

Þýðing

Tákn

Þýðing

Ökklaspelka (AFO)

Varúð

Viðurkenndur fulltrúi í Evrópubandalaginu

Framleiðsludagsetning

Framleiðandi

Innflytjandi

Einn sjúklingur, fjölnota

Ósæft

Gefur til kynna að hlutur sé lækningatæki

Vörulistanúmer

CE-merking (í samræmi við reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (ESB) 2017/745 frá 5. apríl 2017 um
lækningatæki)

Lotunúmer

Kynnið ykkur notkunarleiðbeiningar
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