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PROHLÁŠENÍ
Společnost MD Orthopaedics neposkytuje žádná prohlášení ani záruky ohledně této příručky a v maximálním rozsahu povoleném
zákonem výslovně omezuje svou odpovědnost za porušení jakékoli záruky, která může být předpokládána na základě této příručky,
výměnou této příručky za jinou. Společnost MD Orthopaedics si dále vyhrazuje právo tuto publikaci kdykoli revidovat, aniž by byla
povinna o revizi kohokoli informovat.
Společnost MD Orthopaedics se zabývá konstrukcí a výrobou výrobků a neposkytuje lékařskou péči, rady ani informace. Informace
o rizicích a přínosech léčby, včetně léčby zahrnující použití výrobků společnosti MD Orthopaedics a dostupných alternativ, poskytují
výhradně lékaři nebo jiní poskytovatelé zdravotní péče. Pokud máte otázky ohledně léčby vašeho dítěte, je důležité se s nimi obrátit na
příslušného poskytovatele zdravotní péče.
Společnost MD Orthopaedics nezaručuje, a ani nemůže zaručit, určité výsledky používání svých výrobků.
Informace uvedené v této dokumentaci obsahují obecné popisy a/nebo technické specifikace funkce popisovaných výrobků.
Tato dokumentace není určena jako náhrada pro určení vhodnosti nebo spolehlivosti těchto výrobků pro konkrétní použití uživatelem
a nesmí pro tento účel být použita. Je povinností každého uživatele provést řádnou a úplnou analýzu rizik a výrobky vyhodnotit
a odzkoušet s ohledem na jejich příslušné konkrétní použití. Společnost MD Orthopaedics ani žádná z jejích přidružených nebo dceřiných
společností nenese odpovědnost za nesprávné použití informací zde obsažených. Pokud máte návrhy na zlepšení nebo změny nebo jste
v této publikaci našli chyby, dejte nám prosím vědět.
Při používání tohoto výrobku je třeba dodržovat všechny příslušné státní, regionální a místní bezpečnostní předpisy. V zájmu bezpečnosti
a pro zajištění shody se zadokumentovanými údaji o systému smí opravy součástí provádět pouze výrobce.
Pokud se prostředky používají v aplikacích se stanovenými požadavky na technickou bezpečnost, je třeba dodržovat příslušné pokyny.
Nedodržení těchto pokynů může vést ke zranění nebo poškození prostředku.
Společnost MD Orthopaedics vynaložila veškeré úsilí, aby v označování, návodech k použití, informacích o dostupnosti a využití
a v reklamě na prostředky nepoužívala texty, názvy, ochranné známky, obrázky a obrazové ani jiné signály, které by mohly uživatele nebo
pacienta uvést v omyl, pokud jde o zamýšlený účel, bezpečnost a výkon prostředku.
Copyright © 2021 MD Orthopaedics, Inc.
Všechna práva vyhrazena. Žádnou část této publikace není povoleno z jakýchkoliv důvodů reprodukovat, distribuovat ani přenášet
v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky, včetně fotokopií, nahrávek nebo jiných elektronických a mechanických metod,
bez předchozího písemného svolení vydavatele. Žádosti o povolení zasílejte vydavateli na níže uvedenou adresu.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
1-877-766-7384
www.mdorthopaedics.com
OCHRANNÉ ZNÁMKY
Mitchell Ponseti® a Ponseti® jsou registrované ochranné známky společnosti MD Orthopaedics.
Společnost MD Orthopaedics vynaložila veškeré úsilí, aby poskytla informace o ochranných známkách platných pro názvy společností,
výrobků a služeb uvedené v této příručce. Níže uvedené ochranné známky pocházejí z různých zdrojů. Všechny ochranné známky jsou
majetkem příslušných vlastníků.
Obecné upozornění: Některé názvy výrobků použité v této příručce slouží pouze k identifikaci a mohou být ochrannými známkami
příslušných společností.

1 ÚVOD
1.1 Určené použití
Hlezenní nožní ortéza Mitchell Ponseti® a abdukční dlaha Ponseti® je hlezenní-nožní ortéza (dlaha) určená k použití při léčbě
ke korekci pes equinovarus congenitus (PEC) u novorozenců a dětí do osmi let věku. Ortéza je určena k prevenci recidivy (equinózní
a varózní deformity paty).
Ortézu předepisuje lékař vyškolený v Ponsetiho metodě léčby PEC a obvykle se nosí 23 hodin denně po dobu tří měsíců po sádrování
a poté při nočním i denním spánku po dobu až čtyř let.
Při stanovení správné velikosti ortézy pro dítě může lékaři asistovat klinický ortotik rovněž vyškolený v Ponsetiho metodě. Ortotik také
může rodiče a příbuzné dítěte zaškolit ve správném nasazování ortézy na nohu dítěte, vysvětlit jim, podle čeho lze poznat, že ortéza
nepadne správně nebo že se vyskytují jiné problémy, a jak určit, kdy je čas přejít na další velikost.
Vyškolení rodičů ohledně správného používání ortézy a nezbytné úpravy padnoucího tvaru a velikosti mohou zajišťovat též další členové
zdravotnického týmu vyškolení v Ponsetiho metodě – zdravotní sestry, asistenti lékaře nebo jiní akreditovaní zdravotničtí pracovníci.
Rodiče dítěte nebo jeho příbuzní či jiný určený pečující zodpovídají za dodržování předepsaného léčebného režimu Ponsetiho metody,
který vyžaduje používání 23 hodin denně po dobu tří měsíců a poté při nočním i denním spánku po dobu dalších čtyř let nebo dokud
lékař neurčí, že prostředek již není potřeba.
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1.2 Cílová skupina pacientů a určení uživatelé
Hlezenní nožní ortéza Mitchell Ponseti® a abdukční dlaha Ponseti® společnosti MD Orthopaedics je zkonstruována k nošení dítětem
(ve věku ≤8 let) s PEC po dokončení fáze sádrování během léčby.
Tento dokument je určen pro lékaře, ortotika, zdravotnický tým, rodiče a příbuzné dětí léčených pomocí hlezenní nožní ortézy
Mitchell Ponseti® a abdukční dlahy Ponseti®.
1.3 Klinické přínosy
Ponsetiho metoda je postup nechirurgické léčby PEC vyvinutý dr. Ignaciem Ponsetim. Metoda jemnou manipulací a sádrováním
postupně nohu dostane do správné polohy. Každý týden se sádra sejme, noha se opatrně vmanipuluje do další polohy a nasadí se nová
sádra. Tento proces trvá až 6 až 8 týdnů.
Po fázi sádrování nohy drží ve správné poloze nožní abdukční dlaha. Dlaha se skládá z hlezenní nožní ortézy a spojovací abdukční tyče.
Dlaha se obvykle nosí 23 hodin denně po dobu tří měsíců, potom během nočního a denního spánku po dobu až čtyř let nebo podle
pokynů lékaře. Cílem je zaručit zachování korekce.
Předpokládá se, že při správné léčbě a dodržování lékařem předepsaného protokolu používání dlahy lze většinu případů PEC korigovat
do 4 nebo 5 let věku dítěte.
Společnost MD Orthopaedics neposkytuje lékařskou péči, rady ani informace. Informace o rizicích a přínosech léčby, včetně léčby
zahrnující použití výrobků společnosti MD Orthopaedics smí poskytovat výhradně lékař nebo jiní kvalifikovaní poskytovatelé zdravotní
péče, kteří ošetřují vaše dítě. Pokud máte otázky ohledně léčby vašeho dítěte, je důležité, abyste se s nimi obrátili na příslušného
poskytovatele zdravotní péče.
1.4 Popis bezpečnostních varování
	Upozornění označuje nebezpečí s nízkou mírou rizika, které může způsobit lehké nebo středně těžké zranění, pokud se mu
nevyhnete.
Označuje informace, které jsou považovány za důležité, ale nesouvisejí s nebezpečím.
1.5 Další pokyny
Před použitím tohoto výrobku se seznamte s tímto návodem a bezpečnostními pokyny. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek
zranění.
Dodržujte všechny pokyny.
Výrobek smí používat pouze osoby, které se kompletně seznámily s touto uživatelskou příručkou.
Zajistěte, aby se každá osoba, která tento výrobek používá, seznámila s těmito varováními a pokyny a dodržovala je.
Výrobce neodpovídá za materiální škody ani zranění osob způsobené nesprávnou manipulací nebo nedodržením bezpečnostních
pokynů. V takových případech se ruší platnost záruky.
Tato záruka je nepřenosná a vztahuje se pouze na běžné opotřebení. Úpravami a dodatečnými modifikacemi výrobku se ruší platnost
záruky. Informujte nás prosím, pokud se vyskytnou problémy, které nejsou popsány v této záruce. Neobvyklé případy budou vyřizovány
individuálně.
1.6 Opatření dokumentace a informací
1.6.1 Objednání dokumentace
Další dokumentaci, návody k použití a technické informace si od společnosti MD Orthopaedics můžete objednat na telefonním čísle
1-877-766-7384.
1.6.2 Další jazyky
Návody k použití jsou k dispozici v dalších jazycích.
1.6.3 Zpětná vazba k dokumentaci
Pokud dokumentaci k výrobkům společnosti MD Orthopaedics čtete na internetu, můžete nám své připomínky předat prostřednictvím
webových stránek podpory. Připomínky lze zasílat také na adresu info@mdorthopaedics.com. Vašich připomínek si vážíme.
1.6.4 Podpora a servis
Pokud budete mít dotazy nebo budete potřebovat informace, technickou pomoc nebo objednat návod k použití, kontaktujte:
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 Název a adresa výrobce
Prostředek, na který se vztahuje tento návod k použití a který je způsobilý k použití v Evropské unii, vyrábí tato fyzická nebo
právnická osoba:
Hlezenní nožní ortézu Mitchell Ponseti® a abdukční dlahu Ponseti® vyrábí:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

2 POPIS VÝROBKU
2.1 Určené použití a rozumně předvídatelné nesprávné použití
Hlezenní nožní ortéza Mitchell Ponseti® je zdravotnický prostředek třídy I určený k použití pouze u dětí, jejichž PEC je korigován
Ponsetiho metodou léčby, a to pouze podle předpisu lékaře plně vyškoleného v Ponsetiho metodě.
Hlezenní nožní ortéza Mitchell Ponseti® se nesmí používat bez předpisu lékaře vyškoleného v Ponsetiho metodě a smí se používat
pouze v souladu s předpisem.
Hlezenní nožní ortéza Mitchell Ponseti® se nesmí používat k léčbě jiných ortopedických onemocnění než PEC, pokud lékař nebo
ortotik nepředepíše jinak.
Hlezenní nožní ortéza Mitchell Ponseti® se smí používat pouze s tímto originálním příslušenstvím a součástmi:
• Nastavitelná tyč Ponseti®
o Dostupná buď s 10 nebo 15 stupni dorziflexe
• Dobbsova pružinová tyč Mitchell
• Tlakové opěrky
• Návleky tyčí
	Vzdělávání ohledně správné aplikace dlahy a řešení kožních problémů je kriticky důležité k zajištění efektivní korekce PEC vašeho
dítěte. Tento prostředek NEPOUŽÍVEJTE, dokud vás v jeho použití nevyškolí lékař nebo zdravotnický tým. Pomoc se zajištěním
vzdělávacích materiálů si vyžádejte od zákaznické podpory.
2.2 Stav a metoda sterilizace
Není relevantní, protože hlezenní nožní ortéza Mitchell Ponseti® není sterilní výrobek.
2.3 Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické funkci
Hlezenní nožní ortéza Mitchell Ponseti® je neimplantabilní prostředek třídy I. Souhrn údajů o bezpečnosti a klinické funkci proto není
nutné poskytnout.
2.4 Technické specifikace
Hlezenní nožní ortéza Mitchell Ponseti® je zkonstruována s měkkou, tvarovanou elastomerovou vložkou, která změkčuje kontakt a drží
nohu dítěte na místě. Pásky a tělo z tvárného syntetického semiše se přizpůsobují tvaru nohy, což zajišťuje větší pohodlí a stabilitu. Ortéza
má boční otvory, které zajišťují větrání a zamezují přehřívání nohy, a průzor v patní části, který slouží ke kontrole správné pozice paty
v ortéze.
POZNÁMKA: K vyloučení kontaktu pokožky s výrobkem je nutné používat ponožky.
Abdukční tyč Ponseti® je zkonstruována k snadnému nastavení podle šířky ramen dítěte. Díky rychlospojkám lze tyč k ortézám snadno
připojit a zas od nich odpojit pro převlékání, přebalování apod.
	Délka chodidla se měří od paty po špičku palce. Nepřidávejte rezervu na růst, protože tu zohledňuje tabulka níže.
	Ortézy „Nedonošenec 1“ a „Nedonošenec 2“ jsou trvale připojené k nastavitelné tyči.
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Délka nohy (mm)

Velikost (USA)

Velikost (UK)

Velikost (EU)

60 až 62

Nedonošenec 1

-

-

63 až 66

Nedonošenec 2

-

-

67 až 70

0000

-

-

71 až 75

000

-

-

76 až 80

00

-

-

81 až 87

0

-

-

88 až 92

1

0,5

16

93 až 102

2

1

17

103 až 112

3

2

18

113 až 122

4

3

19

123 až 132

5

4

20

133 až 142

6

5

22

143 až 152

7

6

23

153 až 162

8

7

24

163 až 172

9

8

25

173 až 182

10

9

27

183 až 192

11

10

28

193 až 202

12

11

30

Velikosti abdukčních
tyčí Ponseti®

Minimální šířka
(cm)

Maximální šířka
(cm)

Extra krátká

17,3

25

Krátká

20

30

Dlouhá

23,5

37,8

2.4.1 Hlezenní nožní ortéza Mitchell Ponseti®

a. Gumová výstelka
b. Jazyk
c. Syntetické
semišové pásky
d. Přezky
e. Základna
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2.4.2 Abdukční tyč Ponseti®

a. Rychlospojky
b. Šířkově nastavitelná tyč
Součástí dodávky je také šestihranný klíč pro nastavení abdukční tyče podle popisu v části 4.3.

3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Hlezenní nožní ortézu Mitchell Ponseti® a abdukční dlahu Ponseti® používejte pouze podle tohoto návodu a pokynů lékaře nebo
jiného člena zdravotnického týmu.
Nesprávná aplikace ortézy nebo tyče může vést k podráždění kůže a vzniku otlaků a puchýřů.
K vyloučení kontaktu pokožky s výrobkem a prevenci podráždění kůže a puchýřů je nutné používat ponožky.
Pokud je používání pro dítě bolestivé, vyskytnou se puchýře či otlaky nebo ortéza na noze zjevně klouže, bez prodlení se poraďte
s lékařem nebo zdravotnickým týmem.
Tyč neohýbejte a nenechte děti chodit s připojenou tyčí. Ohnutím tyče se může omezit terapeutický přínos a při použití může dojít ke
zlomení s rizikem zranění pacienta.
DŮLEŽITÉ: Ortézu nasazujte na místě, které je dobře osvětlené a kde nic nerozptyluje vaši pozornost, abyste ji správně aplikovali.
Nesprávná aplikace ortézy nebo tyče může vést k podráždění kůže a vzniku otlaků a puchýřů.
 řed použitím tohoto výrobku se seznamte s tímto návodem a bezpečnostními pokyny. Nedodržení tohoto pokynu může mít
P
za následek zranění.
3.1 Bezpečné používání výrobku
3.1.1 Technická životnost
• Všechny součásti byly zkonstruovány tak, aby při běžném používání vydržely celý životní cyklus použití u jednoho pacienta.
• Každá ortéza v průměru vydrží 3–9 měsíců. Některé děti rychle rostou a budou ji potřebovat vyměnit za tři měsíce. Při zpomalení
růstu lze očekávat používání po delší dobu.
• Tyče jsou nastavitelné a měly by sloužit během přibližně 2–3 výměn ortéz. Šířku tyče je třeba pravidelně kontrolovat a upravovat
tak, aby odpovídala šířce ramen dítěte, nebo podle doporučení lékaře či ortotika.
3.1.2 Bezpečnostní informace pro určené použití a rozumně předvídatelné nesprávné použití
• Hlezenní nožní ortézu Mitchell Ponseti® a abdukční dlahu Ponseti® používejte pouze podle tohoto návodu a pokynů lékaře
nebo jiného člena zdravotnického týmu.
• Pokud je používání pro dítě bolestivé, vyskytnou se puchýře či otlaky nebo pokud ortéza a dlaha nejsou v dobrém stavu nebo dítěti
správně nesedí, bez prodlení se poraďte s lékařem nebo zdravotnickým týmem.
• Neutahujte nadměrně seřizovací šrouby.
• Hlezenní nožní ortézu Mitchell Ponseti® a abdukční dlahu Ponseti® nepoužívejte, pokud nejsou v dobrém stavu nebo dítěti
správně nesedí.
• Chraňte dítě, sebe a nábytek před uhozením tyčí, když ji dítě má nasazenou. Doporučujeme tyč opatřit návlekem Ponseti®.
3.1.3 Omezení a kontraindikace výrobku
• Tyč neohýbejte a nenechte děti chodit s připojenou tyčí. Ohnutím tyče se může omezit terapeutický přínos a při použití může dojít
ke zlomení s rizikem zranění pacienta.
• Hlezenní nožní ortézu Mitchell Ponseti® nepoužívejte, pokud není v dobrém stavu nebo dítěti správně nesedí.
• Hlezenní nožní ortéza Mitchell Ponseti® se nesmí používat bez předpisu lékaře vyškoleného v Ponsetiho metodě a smí se
používat pouze v souladu s předpisem.
• Hlezenní nožní ortéza Mitchell Ponseti® se nesmí používat k léčbě jiných ortopedických onemocnění než PEC, pokud lékař nebo
ortotik nepředepíše jinak.
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3.1.4 Bezpečnostní informace pro používání prostředku v kombinaci s jinými prostředky
• Hlezenní nožní ortéza Mitchell Ponseti® se smí používat pouze s tímto originálním příslušenstvím a součástmi:
o Abdukční tyč Ponseti®
o Dobbsova pružinová tyč Mitchell
o Tlakové opěrky
o Návleky tyčí Ponseti®
Úpravy a dodatečné modifikace výrobku ruší platnost záruky a mohou mít za následek poranění.
3.1.5 Bezpečnostní informace pro používání
• Pokud je používání pro dítě bolestivé, vyskytnou se puchýře či otlaky nebo ortéza na noze zjevně klouže, bez prodlení se poraďte
s lékařem nebo zdravotnickým týmem.
• Tyč neohýbejte a nenechte děti chodit s připojenou tyčí. Ohnutím tyče se může omezit terapeutický přínos a při použití může dojít
ke zlomení s rizikem zranění pacienta.
3.1.6 Bezpečná likvidace
• Hlezenní nožní ortézu Mitchell Ponseti® lze vyhodit do běžného odpadu. Žádné součásti prostředku nelze recyklovat.
3.2 Možné zdravotní následky
Dlahu je nutné nosit 23 hodin denně po dobu tří měsíců a poté 12–14 hodin denně (při nočním a denním spaní) po dobu 4 let nebo podle
pokynů lékaře.
Ortézu nasazujte na místě, které je dobře osvětlené a kde nic nerozptyluje vaši pozornost, abyste ji správně aplikovali. Nesprávná aplikace
ortézy nebo tyče může vést k podráždění kůže a vzniku otlaků a puchýřů.
Nesprávné používání ortézy může vést k recidivě PEC nebo k poranění nohy dítěte. Pokud se u uživatele a/nebo pacienta vyskytne
v souvislosti s tímto prostředkem jakákoli závažná nežádoucí příhoda, je třeba ji hlásit společnosti MD Orthopaedics, Inc. a příslušnému
orgánu členského státu, v němž je uživatel a/nebo pacient usazen.
Informujte prosím společnost MD Orthopaedics, pokud se vyskytnou problémy, které nejsou popsány v této záruce.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384
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4 NÁVOD K POUŽITÍ
4.1 Přehled léčby PEC

Tato infografika poskytuje informace – nikoli rady. Pokud potřebujete lékařskou pomoc, obraťte se na lékaře nebo jiného vhodného
zdravotnického odborníka.
Na poskytnuté lékařské informace se nevztahují žádné záruky a společnost MD Orthopaedics neponese žádnou odpovědnost v případě újmy
uživatele vzniklé z důvodu spoléhání se na informace uvedené v této infografice.

Dokument MD-124.3

7

4.2 Hlezenní nožní ortéza Mitchell Ponseti®
Ortézu před každým použitím pečlivě zkontrolujte. Za žádných okolností nepoužívejte ortézu ani tyč, které jsou poškozené,
zlomené nebo nefungují správně, protože by mohly zranit vaše dítě a/nebo způsobit, že léčba nebude účinná. Při používání ortézy
vždy nasaďte ponožky, aby se zabránilo přímému kontaktu s kůží.

1.

Otevřete ortézu tak, aby žádný semišový pásek nepřekážel vložení nohy. Konstrukčně je dáno,
že přezky se zapínají na vnitřní straně nohy. Lze je ale přemístit na vnější stranu, pokud to
upřednostňuje lékař nebo pokud se tím usnadní nasazení.

2.

Přidržujte dolní část nohy a opatrně zasouvejte chodidlo na místo, dokud pata není v kontaktu
se zadní a spodní částí ortézy. K prevenci kontaktu ortézy s kůží je třeba nasadit ponožky,
které pokrývají chodidlo a dolní část nohy.
Přesná poloha paty v ortéze závisí na typu a závažnosti PEC. Vynucení polohy paty silou může
vést ke vzniku otlaků, proto správnou polohu ověřte u lékaře.

3.

Zatáhněte jazyk vodorovně ke kotníku a přidržte ho na místě palcem. Zkontrolujte, že otvor
v jazyku je na středu kotníku nad prostředním páskem.

4.

Zapněte prostřední pásek přezkou pevně na horizontálním jazyku. Kotníkový pásek zapněte
těsně, ale dbejte, aby nebyl příliš utažený, protože by to mohlo vést k podráždění kůže a otlakům.

5.

Průzorem na patě na zadní straně ortézy vizuálně zkontrolujte, že pata je v optimální dolní a zadní
poloze v ortéze. Pata po tenotomii a posledním sádrování nemusí dosednout až dospod ortézy,
ale postupem času ano. Pokud patu v průzoru nevidíte, upravte polohu jazyku a prostředního
pásku tak, aby se dostala do správné polohy.
V některých případech se pata nebude dotýkat spodku ortézy a v jiných ji může v průzoru být
sotva vidět. V těchto náročnějších případech pata v ortéze postupem času sestoupí, pokud je
dostatečný pohyb kotníku. Vtlačení paty do ortézy silou a nadměrné utažení prostředního pásku
mohou vést k podráždění kůže, otlakům a snížené kázni dlahování.
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6.

Až pevně zapnete horní pásky a pata bude bezpečně na místě, zapněte přezku prstového pásku
a ostatní pásky podle potřeby dotáhněte.

4.3 Abdukční tyč Ponseti®
Tyč je třeba nastavit na šířku stejnou nebo o něco větší než šířka ramen dítěte. Změřte šířku ramen dítěte od vnější strany levého ramene
k vnější straně pravého ramene. Nastavte délku tyče od středu paty spodku levé ortézy ke středu paty spodku pravé ortézy tak, aby se
rovnala naměřené šířce ramen.
1. Dodaným šestihranným klíčem uvolněte zajišťovací šrouby zámku tyče. Nastavte šířku tyče podle šířky ramen dítěte; jako vodítko
použijte středový šroub patních koncovek. Znovu dotáhněte zajišťovací šrouby zámku tyče.

2. Uvolněte šroubovákem středový šroub patní koncovky; vyšroubujte vnější šroub. Nastavte externí rotaci natočením koncovky na
požadovaný ukazatel stupně stanoveného lékařem. Zašroubujte znovu vnější šroub do příslušného otvoru. Dotáhněte oba šrouby.

3. Zasouvejte koncovku do podešve ortézy, dokud neuslyšíte cvaknutí – koncovky na správné místo zřetelně zacvaknou. Zatažením za
ortézu ověřte, že zámek tyče a rychlospojky jsou po sestavení zajištěné – ortéza se nesmí od tyče odpojit. Pokud zjistíte poškození,
ortézu přestaňte používat a kontaktujte zákaznický servis.

5 PŘÍPRAVA
5.1 Přeprava a skladování výrobku
Hlezenní nožní ortéza Mitchell Ponseti® a abdukční dlaha Ponseti® se přepravují při pokojové teplotě a při přepravě a skladování
nevyžadují žádné zvláštní zacházení.

6 ÚDRŽBA
6.1 Opakované používání prostředku
Všechny součásti jsou zkonstruovány k použití u jednoho pacienta za běžných podmínek používání a podle předpisu lékaře.
Běžné používání zahrnuje každodenní aplikaci ortézy a abdukční tyče Ponseti® a používání po dobu až 23 hodin denně nebo podle
předpisu.
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6.1.1 Čištění prostředku
Postup čištění prostředku:
1. Ortézu vyperte v ruce nebo v pračce ve studené vodě, na šetrný cyklus a s použitím jemného pracího prostředku.
2. Před použitím nechte ortézu zcela uschnout.
H
 lezenní nožní ortézu Mitchell Ponseti® neperte v horké vodě. Pásky ze syntetického semiše by se mohly pokroutit, srazit,
oddělit nebo delaminovat. Ortézu nedávejte do mechanické sušičky. Sušte pouze na vzduchu.
6.2 Kontrola výrobku
U hlezenní nožní ortézy Mitchell Ponseti® a abdukční tyče Ponseti® je nutné před nasazením na nohy dítěte pokaždé zkontrolovat,
zda správně sedí a zda nevykazují výrobní vady nebo poškození.
Hlezenní nožní ortézu Mitchell Ponseti® a abdukční dlahu Ponseti® před každým použitím pečlivě zkontrolujte. Za žádných
okolností nepoužívejte ortézu ani tyč, které jsou poškozené, zlomené nebo nefungují správně, protože by mohly zranit vaše dítě
a/nebo způsobit, že léčba nebude účinná. V případě potřeby si vyžádejte podporu od zákaznického servisu.

7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
7.1 Identifikace a řešení problémů
7.1.1 Řešení problémů nekvalifikovanými osobami
Problém

Příčina

Řešení

U dítěte dochází k otlakům nebo jinému
poškození kůže

Ortéza nesedí správně nebo nesprávné
používání

Obraťte se na lékaře nebo poskytovatele
zdravotní péče

Rozbitá ortéza (do 6 měsíců od zahájení
nošení)

Výrobní vada nebo poškození při běžném
používání

Obraťte se na prodejce

Rozbitá ortéza (po více než 6 měsících
od zahájení nošení)

Poškození běžným používáním

Obraťte se na prodejce

Zlomená/rozbitá tyč, rychlospojka,
patní koncovka nebo zámek tyče

Poškození běžným používáním

Obraťte se na prodejce

Nesprávná velikost (do 7 dnů od přijetí)

Chybné stanovení velikosti

Obraťte se na prodejce

7.2 Časté otázky
Otázka

Odpověď

Mají přezky být na vnitřní
nebo vnější straně nohy?

Ortéza je zkonstruována tak, že přezky jsou na vnitřní straně nohy. Touto konstrukcí se rodičům
usnadňuje nasazování a sundávání ortézy. Odborníci na Ponsetiho metodu ale umožňují přezky
umístit na vnější stranu nohy, pokud tomu zdravotnický odborník dává přednost nebo je to pro
zákazníka pohodlnější. Přesunutím přezek na vnější stranu se nezmění funkce ani riziko zranění.

Ortézy nám právě přišly
a vypadají, že jsou moc velké/
malé. Je nějaká jiná velikost,
která by byla vhodnější?

Obraťte se na prodejce.

Pata dítěte nedosedá v ortéze
dolů. Je něco špatně?

Pokud patu nevidíte v průzoru na patě, obraťte se na lékaře s dotazem, zda je PEC zcela korigován.
Pokud lékař potvrdí správnost korekce, nemusí být nutné patu do ortézy zatlačit, protože to může
vést k podráždění kůže, nepohodlí při dlahování a snížené kázni dlahování.

Na jak dlouho vydrží každý
pár ortéz?

Ortéza v průměru vydrží 3–9 měsíců. Některé děti rychle rostou a budou novou ortézu potřebovat
za tři měsíce. Při zpomalení růstu lze očekávat používání každé ortézy po delší dobu.

Jak dlouho vydrží tyč?

Tyče jsou nastavitelné a měly by sloužit během přibližně 2–3 výměn ortéz. Šířku tyče je třeba
pravidelně kontrolovat a upravovat tak, aby odpovídala šířce ramen dítěte, nebo podle doporučení
lékaře či ortotika.
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8 PŘÍLOHA I – VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
8.1 Volitelné příslušenství
Obrázek

Název

Popis

Adaptér

Univerzální úchyt, který umožňuje využít praktičnost systému rychlospojek Ponseti® při
použití alternativní ortézy. Umožňuje zákazníkovi k abdukční tyči Ponseti® připojit širokou
škálu korekčních ortéz.

9 SLOVNÍČEK POJMŮ
Pojem

Význam

Dorziflexe

Dorziflexe je ohýbání chodidla směrem nahoru od kotníku.

Equinus

Equinus (postavení na špičku) je stav, při kterém je omezeno ohýbání kotníku směrem nahoru. Při equinu
chybí dostatečná pružnost k tomu, aby se špička chodidla přiblížila přední straně nohy. Equinus se může
vyskytovat na jedné nebo na obou nohách.

Hlezenní nožní ortéza

Hlezenní nožní ortéza je ortéza, obvykle plastová, která se nosí na spodní části nohy a na chodidle
a poskytuje oporu kotníku a udržuje chodidlo a kotník ve správné poloze.

Nožní abdukční dlaha

Abdukce je pohyb, kterým se určitá struktura nebo část těla vzdaluje od středové čáry těla. Abdukční
dlaha udržuje chodidlo správně zarovnané vůči střední čáře.

Ortotik

Ortotik je zdravotnický pracovník, který vytváří a podle potřeb pacientů upravuje ortézy a dlahy pro
pacienty, kteří potřebují dodatečnou oporu pro části těla oslabené zraněním, nemocí nebo nervovými,
svalovými či kostními poruchami.

PEC

Pes equinovarus congenitus je běžná vrozená vada, při níž je noha vtočená do nesprávného tvaru
nebo polohy.
Noha s PEC se jeví pokroucená a někdy dokonce může vypadat, že je přetočená. Nehledě na vzhled,
PEC samotný nezpůsobuje diskomfort ani bolest.
Léčba je obvykle úspěšná a zahrnuje protahování a sádrování (Ponsetiho metoda) nebo protahování
a tejpování (francouzská metoda). V některých případech je nutná operace.

Ponsetiho metoda

Ponsetiho metoda je postup nechirurgické léčby PEC vyvinutý dr. Ignaciem Ponsetim. Metoda jemnou
manipulací a sádrováním postupně nohu dostane do správné polohy.

Sádrování

Postup s cílem zachovat po manipulaci správnou polohu nohy s PEC. Kolem nohy se omotá bandáž,
potom se nanese sádra a vytvaruje se do požadovaného tvaru.

Tenotomie

Uvolnění Achillovy šlachy, označované jako tenotomie, je chirurgický výkon, při kterém se přetnutím
Achillovy šlachy umožní finální dorziflexe chodidla. Zákrok se používá ke korekci equinózní
deformity u PEC.

Tlakové opěrky

Tlaková opěrka je díl z měkké, pružné pryže, který se připojuje k prostřednímu pásku ortézy a zajišťuje
dodatečnou úlevu od tlaku pásku.
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10 LEGENDA ZNAČEK
Značka

Význam

Značka

Význam

Hlezenní nožní ortéza

Pozor

Zplnomocněný zástupce v Evropském
společenství

Datum výroby

Výrobce

Registrovaný dovozce

Jeden pacient, více použití

Nesterilní

Značí, že výrobek je zdravotnický prostředek

Katalogové číslo

Označení CE (v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne
5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích)

Kód dávky

Čtěte návod k použití

12

Dokument MD-124.3

