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ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ
MD Orthopaedics не прави никакви декларации и не дава гаранции по отношение на това ръководство и изрично ограничава,
в максимално допустимата от закона степен, отговорността си за нарушаването на каквато и да било гаранция, която може да
бъде подразбрана при подмяната на настоящото ръководство с друго. Освен това MD Orthopaedics си запазва правото
да редактира тази публикация по всяко време, без да поема задължение да уведомява когото и да било за въпросната редакция.
Като дизайнер и производител на продукти, MD Orthopaedics не предоставя медицинско лечение, съвети или информация.
Информация за рисковете и ползите от медицинско лечение, включително лечение, която включва употребата на продукти на
MD Orthopaedics и наличните алтернативи, се предоставя единствено от лекари или други медицински специалисти. Ако имате
въпроси относно лечението на вашето дете, важно е да обсъдите тези въпроси със съответния медицински специалист.
MD Orthopaedics не гарантира и не може да гарантира конкретни резултати от употребата на своите продукти.
Информацията, предоставена в настоящата документация, съдържа общи описания и/или технически характеристики за
функционалността на продуктите, описани в нея. Тази документация не е предназначена като заместител и не трябва да се
използва за определяне на годността или надеждността на тези продукти за конкретни потребителски приложения. Задължение
на всеки такъв потребител е да извърши подходящ и пълен анализ на риска, както и оценка и изпитване на продуктите по
отношение на съответното конкретно приложение или употреба. Нито MD Orthopaedics, нито който и да било от нейните филиали
или дъщерни дружества не носи отговорност за злоупотреба с информацията, която се съдържа в настоящата документация.
Ако имате предложения за подобрения или изменения или сте открили грешки в тази публикация, моля, уведомете ни.
При използването на този продукт трябва да се спазват всички съответни държавни, регионални и местни разпоредби
за безопасност. От съображения за безопасност и за да се осигури съответствие с документираните системни данни,
само производителят може да извършва поправки на компоненти.
Когато изделията се използват за приложения с технически изисквания за безопасност, трябва да се спазват съответните
инструкции. Неспазването на тази информация може да доведе до нараняване или повреда на оборудването.
MD Orthopaedics е положила всички усилия, за да се погрижи етикетите, инструкциите за употреба, предоставянето, въвеждането
в експлоатация и рекламирането на изделия да не използват текст, наименования, търговски марки, илюстрации и фигуративни
или други знаци, които могат да подведат потребителя или пациента по отношение на предназначението, безопасността
и ефективността на изделието.
Copyright © 2021 MD Orthopaedics, Inc.
Всички права запазени. Никоя част от тази публикация не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана или предавана под
каквато и да било форма или по какъвто и да било начин, включително фотокопиране, записване или други електронни или
механични методи, без предварителното писмено разрешение на издателя. За молби за разрешение пишете на издателя на
адреса по-долу.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 САЩ
1-877-766-7384
www.mdorthopaedics.com
ТЪРГОВСКИ МАРКИ
Mitchell Ponseti® и Ponseti® са регистрирани търговски марки на MD Orthopaedics.
MD Orthopaedics е положила всички усилия да предостави информация за търговските марки на наименования на компании,
продукти и услуги, споменати в това ръководство. Търговските марки, показани по-долу, са получени от различни източници.
Всички търговски марки са притежание на съответните им собственици.
Общо уведомление: Някои наименования на продукти, използвани в настоящото ръководство, се използват само за
идентификация и е възможно да са търговски марки на съответните им компании.

1 ПРЕДГОВОР
1.1 Предназначение
Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® (ОГ) и абдукционната шина Ponseti® представляват ортеза (шина) за глезена на крака,
предназначена за метода на лечение „Понсети“ за коригиране на вродено конско-варусно стъпало (КВС) у бебета и деца на
възраст, по-малка или равна на осем години. Шината е предназначена да предотврати рецидив (еквинусна и варусна деформация
на петата).
ОГ трябва да бъде предписана от лекар, обучен за метода на лечение „Понсети“ за криво стъпало, и обикновено се носи по 23 часа
на денонощие в продължение на три месеца след гипсиране, а след това – по време на нощен и дневен сън в продължение на до
четири години.
Клиничен ортезист, също така обучен за метода „Понсети“, може да асистира на лекаря при определяне на правилния размер на
ОГ за детето. Ортезистът може също така да обучи родителите и роднините на детето за правилния начин на поставяне на ОГ
върху крака на детето, какви са признаците за лошо прилягане или други проблеми, и как се установява, че е време за преминаване
към следващия размер.
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Други членове на клиничния екип, обучени в метода „Понсети“ – медицински сестри, лекарски асистенти или други лицензирани
медицински специалисти, също могат да обучат родителите за правилното използване на ОГ и да правят необходимите корекции
в прилягането или оразмеряването.
Родителите на детето, негови роднини или друго определено лице за грижи за него носят отговорност за спазване на предписания
режим на лечение по метода „Понсети“ от 23 часа на ден в продължение на три месеца, след това по време на сън или дрямка
през следващите четири години или докато лекарят не посочи, че изделието вече не е необходимо.
1.2 Целева група пациенти и целеви потребители
Ортезата за глезен (ОГ) Mitchell Ponseti® и абдукционна шина Ponseti® на MD Orthopaedics са проектирани да се носят от дете
на възраст (≤8) години с криво стъпало, след като частта от лечението с гипсиране е завършена.
Този документ е предназначен за лекаря, ортезиста, клиничния екип, родителите и роднините на деца, които получават лечение
с Ортезата за глезен (ОГ) Mitchell Ponseti® и абдукционната шина Ponseti®.
1.3 Клинични ползи
Методът „Понсети“ е нехирургичен процес за лечение на криво стъпало, разработен от д-р Игнасио Понсети. Методът използва
внимателна манипулация и гипсиране за постепенно изместване на крака в правилната позиция. Всяка седмица гипсът се сваля,
кракът внимателно се премества в следващата позиция и се отлива нов гипс. Този процес продължава до 6 – 8 седмици.
След периода на гипсиране, краката се държат в правилната позиция с помощта на абдукционна шина за крака (АШК). Шината се
състои от ортезата за глезен (ОГ) и свързващия абдукционен лост. Шината обикновено се носи по 23 часа в денонощието
в продължение на три месеца, след което се носи през нощта и по време на дрямка през деня за период до четири години или
както е предписано от лекар, за да се гарантира, че корекцията ще остане трайна.
При правилно лечение и спазване на протокола за шиниране, предписан от лекаря, се очаква, че повечето случаи на криво
стъпало могат да бъдат коригирани, докато детето достигне 4- или 5-годишна възраст.
MD Orthopaedics не предоставя медицинско лечение, съвети или информация. Информация за рисковете и ползите от
медицинско лечение, включително лечение, която включва употребата на продукти на MD Orthopaedics, следва да се предоставя
единствено от лекари или други квалифицирани медицински специалисти, които лекуват вашето дете. Ако имате въпроси
относно лечението на вашето дете, важно е да обсъдите тези въпроси със съответния медицински специалист.
1.4 Обяснение на предупрежденията за безопасност
	„Внимание“ указва опасност с ниско ниво на риск, която, ако не бъде избегната, може да доведе до леко или умерено
нараняване.
Указва информация, която се счита за важна, но не е свързана с опасности.
1.5 Инструкции за задържане
Прочетете и разберете настоящото ръководство и неговите инструкции за безопасност, преди да използвате този продукт.
В противен случай може да се стигне до нараняване.
Спазвайте всички инструкции.
Продуктът следва да се използва само от лица, които са прочели и разбрали напълно съдържанието на настоящото потребителско
ръководство.
Уверете се, че всеки човек, който използва продукта, е прочел тези предупреждения и инструкции и ги спазва.
Производителят не носи отговорност за случаи на материални щети или наранявания, причинени от неправилна работа или
неспазване на инструкциите за безопасност. В такива случаи гаранцията ще бъде анулирана.
Настоящата политика / гаранция е непрехвърлима и покрива само нормалната амортизация. Измененията по продукта
и следпродажбени модификации ще анулират гаранцията. Моля, свържете се с нас, ако имате проблеми, които не са описани
в настоящата политика. Необичайните въпроси ще се разглеждат индивидуално.
1.6 Получаване на документация и информация
1.6.1 Поръчване на документация
Допълнителна документация, инструкции за потребителя и техническа информация могат да бъдат поръчани чрез обаждане
до MD Orthopaedics на 1-877-766-7384.
1.6.2 Други езици
Инструкциите за употреба (IFU) са налични на други езици.
1.6.3 Обратна връзка за документацията
Ако четете продуктова документация на MD Orthopaedics в интернет, можете да подадете всякакви коментари на уебсайта
за поддръжка. Коментарите могат да бъдат изпратени и на адрес info@mdorthopaedics.com. Оценяваме вашите коментари.
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1.6.4 Поддръжка и сервиз
За въпроси, информация, техническа помощ или за да поръчате инструкции за потребителя, моля, свържете се с:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 САЩ
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384
1.6.5 Име и адрес на производителя
Следното физическо или юридическо лице прави изделието, за което се отнася настоящото потребителско ръководство,
подходящо за използване в рамките на Европейския съюз и е производител на изделието:
Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® и абдукционната шина Ponseti® са произведени от:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 САЩ
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

2 ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
2.1 Предназначение и разумно предвидима неправилна употреба
Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® е медицинско изделие клас I, предназначено за употреба само върху деца, чието
криво стъпало се коригира по метода на лечение на Понсети, и само по начина, предписан от лекар, напълно обучен за
метода „Понсети“.
Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® не бива да се използва без рецепта от лекар, обучен за метода „Понсети“, и трябва да се
използва само както е предписано.
Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® не бива да се използва за лечение на други ортопедични състояния, различни от криво
стъпало, освен ако лекарят или ортезистът не е предписал друго.
Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® трябва да се използва само със следните оригинални принадлежности и компоненти:
• Регулируем лост Ponseti®
o Предлага се с 10 или 15 градуса дорсифлексия
• Лост на Добс с пружинен механизъм Mitchell
• Омекотители за натиск
• Капаци за лоста
	Обучението за правилното прилагане на шината и отстраняване на проблеми с кожата е от решаващо значение, за да се
гарантира, че корекцията на кривото стъпало на вашето дете е ефективна. НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ това изделие, без преди това
да сте били обучени от своя лекар или клиничен екип. Свържете се с отдела за поддръжка на клиенти за помощ при
намирането на ресурси за обучение.
2.2 Състояние и начин на стерилизация
Не е приложимо, тъй като Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® не е стерилен продукт.
2.3 Обобщение на безопасността и клиничните показатели
Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® е неимплантируемо изделие от клас I. Поради това не се изисква обобщение на
безопасността и клиничните показатели.
2.4 Технически характеристики
ОГ Mitchell Ponseti® е проектирана с мека, контурна еластомерна подложка, за да служи като възглавница и да задържа крака на
детето на място. Каишките и тялото, изработено от еластичен синтетичен велур, прилягат към формата на крака за допълнителен
комфорт и стабилност. ОГ има отвори отстрани за осигуряване на вентилация и охлаждане на крака, както и прозорче в гнездото
на петата, за да улесни правилното поставяне на петата в ОГ.
ЗАБЕЛЕЖКА: Чорапите са задължителни за предотвратяване на контакта на кожата с продукта.
Абдукционният лост Ponseti® е проектиран да се регулира лесно до ширината на раменете на детето. Щипките за бързо
освобождаване улесняват прикрепянето и свалянето на лоста от ОГ, както е необходимо за смяна на дрехи, пелени и др.
	Дължината на стъпалото трябва да се измерва от петата до върха на големия пръст. Не добавяйте толеранс за растеж,
тъй като той вече е взет предвид в таблицата по-долу.
	ОГ на Преждевременно родено 1, 2 са перманентно прикрепени към регулируем лост.
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Дължина на
стъпалото (mm)

Размер (US)

Размер (UK)

Размер (EU)

60 – 62

Преждевременно родено 1

-

-

63 – 66

Преждевременно родено 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

Минимална ширина
(cm)

Максимална ширина
(cm)

Размери на
абдукционен
лост Ponseti®
Екстра къс

17,3

25

Къс

20

30

Дълъг

23,5

37,8

2.4.1 Ортеза за глезен Mitchell Ponseti®

a. Гумена подплънка
b. Език
c. Ремъци от
синтетичен велур
d. Закопчалки
e. Основа
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2.4.2 Абдукционен лост Ponseti®

a. Клипсове за бързо освобождаване
b. Лост за регулиране на ширината
В комплекта е включен и ключ шестограм за извършване на корекции на абдукционния лост, както е описано в раздел 4.3.

3 ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Използвайте Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® (ОГ) и абдукционната шина Ponseti® само в съответствие с тези инструкции
и както е указано от вашия лекар или друг член на клиничния екип.
Неправилното прилагане на ОГ или лоста може да доведе до дразнене на кожата, рани и мехури.
Чорапите са задължителни за предотвратяване на контакт на кожата с продукта и избягване на дразнене на кожата и мехури.
Консултирайте се незабавно със своя лекар или клиничен екип, ако детето изпитва болка, има мехури или рани, или ако ОГ
видимо се плъзга върху крака на детето.
Не огъвайте лоста и не позволявайте на децата да ходят с прикрепен лост. Огъването на лоста може да влоши терапевтичната
стойност и да доведе до счупване при употреба, което може да причини нараняване на пациента.
ВАЖНО: Уверете се, че зоната за поставяне на ортезата е добре осветена и няма разсейвания, за да сте сигурни, че прилагате
ОГ правилно. Неправилното прилагане на ОГ или лоста може да доведе до дразнене на кожата, рани и мехури.
 рочетете и разберете настоящото ръководство и неговите инструкции за безопасност, преди да използвате този
П
продукт. В противен случай може да се стигне до нараняване.
3.1 Как да използвате продукта безопасно
3.1.1 Техническа продължителност на живота
• Всички части са проектирани да обслужват целия жизнен цикъл на един пациент при нормално ползване.
• Средно всяка ОГ ще се носи 3 – 9 месеца. Някои деца растат бързо и ще се нуждаят от подмяна след три месеца.
Със забавянето на темпа на растеж на детето може да се очаква по-дълъг полезен живот на ортезата.
• Лостовете са регулируеми и трябва да издържат приблизително 2 – 3 цикъла с ОГ. Ширината на лоста трябва периодично
да се проверява и регулира, така че да съответства на ширината на раменете на детето или както е препоръчано от вашия
лекар или ортезист.
3.1.2 Информация за безопасността, свързана с предвидената употреба и разумно предвидимата неправилна
употреба
• Използвайте Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® и абдукционната шина Ponseti® само в съответствие с тези
инструкции и както е указано от вашия лекар или друг член на клиничния екип.
• Консултирайте се със своя лекар или клиничен екип незабавно, ако детето изпитва болка, има мехури или рани или ако
продуктите не са в добро състояние или не прилягат правилно на детето.
• Не презатягайте регулиращите винтове.
• Не използвайте Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® и абдукционната шина Ponseti®, ако не са в добро състояние или
не прилягат правилно на детето.
• Пазете детето, себе си и мебелите от удар от лоста, когато детето го носи. Препоръчително е да покриете лоста с капак
за лост Ponseti®.
3.1.3 Продуктови ограничения, рестрикции и противопоказания
• Не огъвайте лоста и не позволявайте на децата да ходят с прикачен лост. Огъването на лоста може да влоши
терапевтичната стойност и да доведе до счупване при употреба, което може да причини нараняване на пациента.
• Не използвайте Ортезата за глезен Mitchell Ponseti®, ако не е в добро състояние или не приляга правилно на детето.
• Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® не бива да се използва без рецепта от лекар, обучен за метода „Понсети“, и трябва
да се използва само както е предписано.
• Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® не бива да се използва за лечение на други ортопедични състояния, различни
от криво стъпало, освен ако лекарят или ортезистът не е предписал друго.
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3.1.4 Информация за безопасност при използване на изделието в комбинация с други изделия
• Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® трябва да се използва само със следните оригинални принадлежности и компоненти:
o Абдукционен лост Ponseti®
o Лост на Добс с пружинен механизъм Mitchell
o Омекотители за натиск
o Капаци за лост Ponseti®
 зменянето на продукта и/или извършването на следпродажбени модификации ще анулира гаранцията и може да доведе
И
до нараняване.
3.1.5 Информация за безопасност по отношение на употребата
• Консултирайте се незабавно със своя лекар или клиничен екип, ако детето изпитва болка, има мехури или рани, или ако ОГ
видимо се плъзга върху крака на детето.
• Не огъвайте лоста и не позволявайте на децата да ходят с прикачен лост. Огъването на лоста може да влоши терапевтичната
стойност и да доведе до счупване при употреба, което може да причини нараняване на пациента.
3.1.6 Безопасно изхвърляне
• Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® може да бъде изхвърлена заедно с обикновените отпадъци. Нито един от
компонентите на изделието не подлежи на рециклиране.
3.2 Потенциални последици за здравето
Необходимо е шината да се носи 23 часа в денонощието в продължение на три месеца, а след това по 12 – 14 часа на ден (по време
на дрямка и на нощен сън) в продължение на 4 години или както е указано от вашия лекар.
Уверете се, че зоната е добре осветена и няма разсейвания, за да сте сигурни, че прилагате ОГ правилно. Неправилното прилагане
на ОГ или лоста може да доведе до дразнене на кожата, рани и мехури.
Неправилното използване на ОГ може да доведе до рецидив на дефекта с криво стъпало или нараняване на крака на детето.
Ако потребител и/или пациент претърпи сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, това трябва да се докладва на
MD Orthopaedics, Inc. и компетентните органи в страната членка, в която са регистрирани потребителят и/или пациента.
Моля, свържете се с MD Orthopaedics, ако имате проблеми, които не са описани в настоящата политика.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 САЩ
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384
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4 ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
4.1 Общ преглед на лечението на криво стъпало

В тази инфографика е предоставена информация, а не съвети. Ако се нуждаете от медицински съвет, моля, консултирайте
се с лекар или друг подходящ медицински специалист.
Не се дават гаранции във връзка с предоставената медицинска информация и MD Orthopaedics не поема отговорност, в случай
че потребителят претърпи загуба поради разчитане на информацията, предоставена в тази инфографика.
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4.2 ОГ Mitchell Ponseti®
Преди всяка употреба внимателно оглеждайте ОГ. Никога не използвайте ОГ или лост, които са повредени, счупени или не
функционират правилно, тъй като те могат да наранят вашето дете и/или да направят лечението неефективно. Винаги
използвайте чорапи с ОГ, за да предотвратите директен контакт с кожата.

1.

Отворете ОГ, така че всички велурени ремъци да са отворени, за да може да се постави
кракът. Закопчалките са проектирани да бъдат поставени от вътрешната страна на
крака. Те могат да бъдат разположени отвън според предпочитанията на лекаря или
индивидуалното удобство при прилагане.

2.

Като държите долната част на крака, внимателно плъзнете крака на място, докато петата
прилегне плътно към гърба и дъното на ОГ. Необходими са чорапи, които покриват крака
и долната част на крака, за да се предотврати контакт на кожата с ОГ.
Точната позиция на петата в ОГ ще варира в зависимост от вида и тежестта на кривото
стъпало. Принудителното поставяне на петата в позицията може да доведе до рани, така че
проверете със своя лекар дали положението е правилно.

3.

Издърпайте езика хоризонтално срещу глезена и го задръжте на място с палеца си. Уверете
се, че дупката на езика е поставена в средата на глезена, над средния ремък.

4.

Закопчайте средния ремък плътно над хоризонталния език. Закопчайте плътно ремъка за
глезен, но внимавайте да не го презатегнете, тъй като това може да доведе до дразнене
на кожата и рани.

5.

Погледнете през отвора на петата отзад гърба на ОГ, за да се уверите, че петата е прилегнала
идеално надолу и към гърба на ОГ. Възможно е отначало петата да не може да постигне
контакт с дъното на ОГ след тенотомията и последния гипс, но с времето ще постигне
контакт. Ако не виждате петата в прозорчето, регулирайте отново езика и средния ремък,
така че петата да е позиционирана правилно.
В някои случаи петата няма да докосне дъното на ОГ, а в други петата едва ще се вижда през
отвора на петата. В тези предизвикателни случаи петата ще се спуска надолу с течение на
времето, докато има адекватно движение на глезена. Принудителното поставяне на петата
в ОГ и презатягането на средния ремък може да доведат до дразнене на кожата и рани
и намаляват предвидената функционалност на шинирането.
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6.

След като горните ремъци бъдат затегнати и петата е плътно на мястото си, затегнете ремъка
на палеца и затегнете отново другите ремъци, ако е необходимо.

4.3 Абдукционен лост Ponseti®
Лостът трябва да се постави така, че ширината на лоста да е равна на – или дори малко по-голяма от – ширината на раменете
на детето. Измерете ширината на раменете на детето от външното ляво рамо до външното дясно рамо. Регулирайте дължината
на лоста от средата на петата на лявата планка за ходилото до средата на петата на дясната планка за ходилото, така че да е равна
на измерената ширина на раменете.
1. Използвайте приложения ключ шестограм, за да охлабите фиксиращите винтове в заключващия механизъм на лоста.
Регулирайте ширината на лоста до ширината на раменете на детето, като се водите по централния винт в капачките на петата.
Затегнете отново регулиращите винтове в заключващия механизъм на лоста.

2. С помощта на отвертка разхлабете централния болт на капака за петата; свалете външния винт. Завъртете клипса до желания
индикатор за градуси, за да зададете външната ротация, както е определено от вашия лекар. Поставете отново външния винт
в съответния отвор. Затегнете и двата винта.

3. Поставете клипса в подметката на двете ОГ, докато чуете щракване – когато са поставени правилно, щракването ще се чуе.
Уверете се, че заключващият механизъм на лоста и бързите клипсове са задействани, като дръпнете ОГ с ръка, за да се
уверите, че не се отделя от лоста. Ако откриете повреда, преустановете употребата и се свържете с отдела за обслужване на
клиенти.

5 ПОДГОТОВКА
5.1 Как се транспортира и съхранява продуктът
Ортезата за глезен Mitchell Ponseti® и абдукционната шина Ponseti® се доставят при стайна температура и нямат специални
изисквания за условията по време на транспортиране или съхранение.

6 ПОДДРЪЖКА
6.1 Повторно използване на изделието
Всички части са проектирани да се използват от един пациент при нормални условия на употреба и както е предписано от лекар.
Нормалната употреба включва ежедневното прилагане на ОГ и абдукционния лост Ponseti® и използване до 23 часа на ден,
или както е предписано.
Документ MD-124.3
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6.1.1 Почистване на изделието
За да почистите изделието:
1. ОГ е подходяща за ръчно или машинно пране с хладка вода, лека програма и мек почистващ препарат.
2. Оставете ОГ на въздух да изсъхне напълно преди употреба.
Не използвайте гореща вода при пране на Ортезата за глезен Mitchell Ponseti®. Това може да доведе до изкривяване,
свиване, разделяне или деламиниране на ремъците от синтетичен велур. Не слагайте ОГ в механична сушилня. Сушете
само на въздух.
6.2 Как да инспектирате продукта
Ортезата за глезен (ОГ) Mitchell Ponseti® и абдукционният лост Ponseti® трябва да се проверяват всеки път за правилно
прилягане, производствени дефекти и за повреди, преди изделието да бъде поставено върху краката на детето.
Внимателно инспектирайте Ортезата за глезен (ОГ) Mitchell Ponseti® и абдукционната шина Ponseti® преди всяка
употреба. Никога не използвайте ОГ или лост, които са повредени, счупени или не функционират правилно, тъй като това
може да нарани вашето дете и/или да направи лечението неефективно. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти
за поддръжка, ако е необходимо.

7 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
7.1 Как да идентифицирате и решавате проблеми
7.1.1 Отстраняване на неизправности от неквалифицирани лица
Грешка

Причина

Решение

Детето развива мехури или друго
кожно увреждане

Неправилно прилягане и/или употреба

Свържете се със своя лекар или
медицински специалист.

Счупена ОГ (в рамките на 6 месеца
носене)

Производствен дефект или повреда
при нормална употреба

Свържете се с мястото на закупуване.

Счупена ОГ (след повече от 6 месеца
носене)

Повреда чрез нормална употреба

Свържете се с мястото на закупуване.

Счупен лост, конектор на бърз клипс,
капачка за пета или заключващ
механизъм на лоста

Повреда чрез нормална употреба

Свържете се с мястото на закупуване.

Неправилен размер (в рамките на 7 дни
от получаването)

Грешка при оразмеряване

Свържете се с мястото на закупуване.

7.2 Често задавани въпроси
Въпрос

Отговор

Къде са поставени
закопчалките – към
вътрешната страна на крака
или към външната страна
на крака?

ОГ е проектирана със закопчалките, поставени от вътрешната страна на крака. Тази
характеристика на дизайна цели да улесни родителите при поставянето и свалянето на
ОГ. Експертите по метода „Понсети“ позволяват поставяне на закопчалките от външната
страна на крака според своето професионално предпочитание или за удобство на клиента.
Ориентирането на закопчалките навън няма да промени ефективността или риска от
нараняване.

Току-що получих поръчката
си, а ОГ изглеждат твърде
големи / твърде малки. Има
ли друг размер, който ще
пасва по-добре?

Свържете се с мястото на закупуване.

Петата на детето не стига
до дъното на ОГ. Нещо
объркало ли се е?

Ако петата не се вижда в отвора на петата, проверете със своя лекар, за да се уверите,
че кривото стъпало е коригирано напълно. Ако лекарят посочи, че корекцията е успешна,
може да не е необходимо да поставяте петата принудително надолу в ОГ, тъй като това може
да доведе до дразнене на кожата, дискомфорт при шинирането и намалена ефективност
на шинирането.
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Въпрос

Отговор

Колко дълго може да се
използва всеки чифт ОГ?

Средно всяка ОГ ще се носи 3 – 9 месеца. Някои деца растат бързо и ще се нуждаят от нови
ОГ след три месеца. Със забавянето на темпа на растеж на детето може да се очаква по-дълъг
полезен живот на всяка ОГ.

Колко дълго ще може да се
използва лостът?

Лостовете са регулируеми и трябва да издържат приблизително 2 – 3 цикъла с ОГ. Ширината на
лоста трябва периодично да се проверява и регулира, така че да съответства на ширината на
раменете на детето или както е препоръчано от вашия лекар или ортезист.

8 ПРИЛОЖЕНИЕ I – ОПЦИОНАЛНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
8.1 Опционални принадлежности
Изображение

Име

Описание

Адаптер

Универсална конзола, която осигурява удобството на Системата с бързи клипсове
Ponseti® при използване на алтернативна ОГ. Това позволява на клиента да прикача
широка гама от корекционни ОГ към абдукционния лост Ponseti®.

9 РЕЧНИК НА ТЕРМИНИТЕ
Термин

Значение

Абдукционна шина
за крака

Абдукцията е движение, което издърпва структура или част надалеч от средната линия на тялото.
Абдукционната шина поддържа крака правилно подравнен спрямо средната линия.

Гипсиране

Процедура за задържане на кривото стъпало на място след манипулация. Около крака се увива
уплътнителна подложка, след което се нанася гипс и отливката се прави на място.

Дорсифлексия

Дорсифлексията е флексията на ходилото в посока нагоре, от глезена.

Еквинус

Еквинусът е състояние, при което движението за извиване нагоре на глезенната става
е ограничено. На хората с еквинус им липсва гъвкавостта за преместване на горната част на
стъпалото към предната част на крака. Еквинус може да се появи в единия или и в двата крака.

Криво стъпало

Кривото стъпало (конско-варусно стъпало) е често срещан вроден дефект, в който стъпалото
е усукано извън правилната форма или позиция.
При криво стъпало кракът изглежда усукан и дори може да изглежда така сякаш е обърнат
наобратно. Въпреки външния си вид, самото криво стъпало не причинява дискомфорт или болка.
Лечението обикновено е успешно и включва разтягане и гипсиране (метод „Понсети“) или
разтягане и облепване (френски метод). Понякога е необходима операция.

Метод „Понсети“

Методът „Понсети“ е нехирургичен процес за лечение на криво стъпало, разработен от д-р
Игнасио Понсети. Методът използва внимателна манипулация и гипсиране за постепенно
изместване на крака в правилната позиция.

Омекотители за натиск

Омекотителят за натиск е парче мека, гъвкава гума, което се прикрепя към средния ремък на ОГ,
за да осигури допълнително облекчение от натиска на ремъка.

Ортеза за глезен (ОГ)

ОГ е шина, обикновено изработена от пластмаса, която се носи на долната част на крака
и ходилото, за да поддържа глезена и да държи крака и глезена в правилната позиция.
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Термин

Значение

Ортезист

Ортезистът е медицински специалист, който прави и напасва шини и сплинтове (ортези) за хора,
които имат нужда от допълнителна поддръжка за части на тялото, които са отслабени от контузия,
заболяване или разтройства на нервите, мускулите или костите.

Тенотомия

Освобождаването на ахилесовото сухожилие, наричано още „тенотомия“, е хирургична процедура,
която включва срязване на ахилесовото сухожилие, за да се даде възможност за финална
дорсифлексия на крака. Процедурата се използва за коригиране на еквинусната деформация,
наблюдавана при криво стъпало.

10 ЛЕГЕНДА ЗА ИКОНИТЕ
Икона

Значение

Икона

Значение

Ортеза за глезен (ОГ)

Внимание

Оторизиран представител в Европейската
общност

Дата на производство

Производител

Вносител по документи

За един пациент, за многократна употреба

Нестерилно

Указва, че изделието е медицинско изделие

Каталожен номер

Маркировка CE (в съответствие с Регламент
(ЕС) 2017/745 на Европейския парламент
и на Съвета от 5 април 2017 г. за медицинските
изделия)

Код на партида

Направете справка в инструкциите за употреба
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