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ZASTRZEŻENIE
Firma MD Orthopaedics nie składa żadnych deklaracji ani nie udziela gwarancji w odniesieniu do niniejszej instrukcji i w maksymalnym
zakresie dozwolonym przez prawo wyraźnie ogranicza swoją odpowiedzialność z tytułu naruszenia warunków ewentualnych gwarancji
dorozumianych do zastąpienia tej instrukcji inną. Ponadto firma MD Orthopaedics zastrzega sobie prawo do modyfikowania tej publikacji
w dowolnym czasie bez obowiązku powiadamiania kogokolwiek o takich zmianach.
Jako podmiot projektujący i wytwarzający produkty firma MD Orthopaedics nie prowadzi leczenia ani poradnictwa medycznego i nie
udziela informacji o charakterze medycznym. Informacji o ryzykach i korzyściach związanych z leczeniem, w tym z leczeniem przy
wykorzystaniu produktów MD Orthopaedics, oraz o dostępnych alternatywach, udzielają wyłącznie lekarze lub inne osoby udzielające
świadczeń zdrowotnych. Wszelkie pytania dotyczące leczenia dziecka należy omawiać z właściwą osobą udzielającą świadczeń
zdrowotnych.
Firma MD Orthopaedics nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że używanie jej produktów przyniesie określone rezultaty.
Informacje zamieszczone w niniejszej dokumentacji obejmują ogólne opisy i/lub charakterystyki techniczne działania produktów,
których ta dokumentacja dotyczy. Niniejsza dokumentacja w zamierzeniu nie zastępuje i nie powinna być używana zamiast właściwych
środków służących do podejmowania decyzji o tym, czy opisane w niej produkty są odpowiednie do konkretnego zastosowania i mogą
być niezawodnie używane w konkretnym zastosowaniu. Obowiązkiem użytkownika jest przeprowadzenie właściwej i pełnej analizy
ryzyka, oceny oraz testów produktów pod kątem konkretnego zastosowania. Ani firma MD Orthopaedics, ani żaden z jej podmiotów
stowarzyszonych bądź podporządkowanych nie będzie ponosić odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie zamieszczonych tutaj
informacji. Prosimy o kierowanie do nas wszelkich sugestii dotyczących udoskonaleń lub korekt, a także zgłaszanie nam błędów
napotkanych w niniejszej publikacji.
Używając opisywanego tutaj produktu, należy przestrzegać wszystkich mających zastosowanie krajowych, regionalnych i lokalnych
przepisów dotyczących bezpieczeństwa. Ze względów bezpieczeństwa i dla zachowania zgodności z udokumentowanymi parametrami
systemu wszelkie naprawy części składowych może wykonywać wyłącznie producent.
Gdy wyroby są używane do zastosowań, w których obowiązują określone wymagania w zakresie bezpieczeństwa technicznego,
wymagane jest przestrzeganie stosownych instrukcji. Nieuwzględnienie takich informacji może doprowadzić do odniesienia obrażeń
ciała lub uszkodzeń sprzętu.
Firma MD Orthopaedics dołożyła wszelkich starań, aby teksty, nazwy, znaki towarowe, zdjęcia i rysunki oraz inne formy wyrażania treści
używane na etykietach, w instrukcjach używania, podczas udostępniania, wprowadzania do użytku i reklamowania wyrobów nie
wprowadzały użytkownika ani pacjenta w błąd co do przewidzianego zastosowania, bezpieczeństwa i działania wyrobu.
Copyright © 2021 by MD Orthopaedics, Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, rozpowszechniana ani przekazywana
w jakiejkolwiek formie ani jakimikolwiek środkami, w tym w postaci fotokopii, nagrań lub innymi metodami elektronicznymi lub
mechanicznymi, bez wcześniejszej pisemnej zgody wydawcy. Wnioski o zgodę należy kierować pisemnie do wydawcy na poniższy adres.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654, USA
1-877-766-7384
www.mdorthopaedics.com
ZNAKI TOWAROWE
Mitchell Ponseti® i Ponseti® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy MD Orthopaedics.
Firma MD Orthopaedics dołożyła wszelkich starań, aby zamieścić informacje o właścicielach znaków towarowych — nazw przedsiębiorstw,
produktów i usług — przywoływanych w treści niniejszej instrukcji. Przedstawione poniżej informacje o znakach towarowych pozyskano
z różnych źródeł. Wszystkie znaki towarowe należą do ich właścicieli.
Uwaga ogólna: Niektóre nazwy produktów przywoływane w niniejszej instrukcji zostały użyte wyłącznie w celach identyfikacyjnych
i mogą być znakami towarowymi odpowiednich przedsiębiorstw.

1 PRZEDMOWA
1.1 Przewidziane zastosowanie
Orteza Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę (AFO) oraz szyna odwodząca Ponseti® to aparat (but) zakładany na staw skokowy
i stopę, przeznaczony do leczenia wrodzonej stopy końsko-szpotawej metodą Ponsetiego u niemowląt i dzieci w wieku do ośmiu lat
włącznie. Aparat jest przewidziany do zapobiegania nawrotom deformacji (końskiego i szpotawego ustawienia pięty).
Orteza AFO jest przeznaczona do stosowania na zlecenie lekarza przeszkolonego w leczeniu stopy końsko-szpotawej metodą Ponsetiego
i zwykle noszona jest przez 23 godziny na dobę przez trzy miesiące po zakończeniu leczenia opatrunkami gipsowymi, a następnie nocą
i w okresach drzemki przez maksymalnie cztery lata.
Ortotyk kliniczny, który również powinien być przeszkolony w leczeniu metodą Ponsetiego, może pomóc lekarzowi w doborze wielkości
ortezy AFO dla dziecka. Ortotyk może również przeszkolić rodziców i innych członków rodziny dziecka w prawidłowym zakładaniu ortezy
AFO na stopę dziecka, poinformować o oznakach niewłaściwego dopasowania oraz występowania innych problemów, a także wyjaśnić,
na jakiej podstawie należy podejmować decyzję o zastosowaniu następnego rozmiaru ortezy.
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Inni członkowie zespołu medycznego przeszkoleni w leczeniu metodą Ponsetiego — personel pielęgniarski, asystenci lekarzy oraz osoby
wykonujące inne zawody medyczne — również mogą szkolić rodziców w prawidłowym używaniu ortezy AFO oraz dokonywać
niezbędnych korekt dopasowania i rozmiaru.
Rodzice, inni członkowie rodziny lub wyznaczeni opiekunowie dziecka odpowiadają za przestrzeganie zleconego przez lekarza schematu
leczenia metodą Ponsetiego, zakładającego noszenie ortezy przez 23 godziny na dobę przez trzy miesiące, a następnie czasie snu lub
drzemki przez kolejne cztery lata lub krócej, jeśli lekarz zdecyduje, że aparat nie jest już dziecku potrzebny.
1.2 Docelowa grupa pacjentów i przewidziani użytkownicy
Orteza Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę (AFO) oraz szyna odwodząca Ponseti® firmy MD Orthopaedics są przeznaczone do
noszenia przez dzieci w wieku ≤8 lat ze stopą końsko-szpotawą po zakończeniu fazy leczenia opatrunkami gipsowymi.
Niniejszy dokument jest przeznaczony dla lekarzy, ortotyków, zespołu medycznego, rodziców i rodzin dzieci leczonych z użyciem ortezy
Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę (AFO) oraz szyny odwodzącej Ponseti®.
1.3 Korzyści kliniczne
Metoda Ponsetiego to proces niechirurgicznego leczenia stopy końsko-szpotawej opracowany przez dr. Ignacio Ponsetiego. Metoda ta
polega na delikatnych manipulacjach i zakładaniu opatrunku gipsowego w celu stopniowego doprowadzenia stopy do prawidłowego
położenia. Co tydzień opatrunek gipsowy jest zdejmowany, stopa jest ostrożnie przestawiana do następnego położenia, po czym
zakładany jest nowy opatrunek gipsowy. Ten proces jest kontynuowany przez maksymalnie 6 do 8 tygodni.
Po okresie stabilizacji opatrunkami gipsowymi stopy są utrzymywane we właściwym położeniu za pomocą szyny odwodzącej stopy (FAB,
foot abduction brace). Aparat składa się z ortezy na staw skokowy i stopę (AFO) oraz połączeniowej szyny odwodzącej. Aparat noszony
jest zwykle przez 23 godziny na dobę przez trzy miesiące, a następnie nocą i w okresach drzemki przez maksymalnie cztery lata lub krócej,
jeśli lekarz tak zdecyduje, w celu utrwalenia korekty.
Oczekuje się, że przy prawidłowym leczeniu i przestrzeganiu schematu noszenia aparatu zleconego przez lekarza większość przypadków
stopy końsko-szpotawej uda się skorygować zanim dziecko osiągnie wiek 4 lub 5 lat.
Firma MD Orthopaedics nie prowadzi leczenia ani poradnictwa medycznego i nie udziela informacji medycznej. Informacji o ryzkach
i korzyściach związanych z leczeniem, w tym leczeniem z użyciem produktów firmy MD Orthopaedics, powinien udzielać wyłącznie lekarz
lub inna wykwalifikowana osoba udzielająca dziecku świadczeń zdrowotnych. Wszelkie pytania dotyczące leczenia dziecka należy
omawiać z właściwą osobą udzielającą świadczeń zdrowotnych.
1.4 Objaśnienie ostrzeżeń
	Przestroga oznacza zagrożenie związane z niskim poziomem ryzyka, które — jeśli się go nie uniknie — może spowodować
niewielkie lub umiarkowane obrażenia ciała.
Oznacza informacje uznane za ważne, ale niezwiązane z zagrożeniem.
1.5 Zasady używania
Przed użyciem tego produktu należy ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję i zawarte w niej informacje dotyczące
bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tego wymogu może być przyczyną odniesienia obrażeń.
Należy przestrzegać wszystkich instrukcji.
Produktu powinny używać wyłącznie osoby, które ze zrozumieniem przeczytały całą treść niniejszej instrukcji dla użytkownika.
Należy dopilnować, aby każda osoba używająca produktu przeczytała te ostrzeżenia i instrukcje oraz ich przestrzegała.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne i obrażenia ciała spowodowane nieprawidłowym obchodzeniem się
z produktem lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa. W takich przypadkach gwarancja zostanie unieważniona.
Niniejsze zasady/zapewnienia gwarancyjne niepodlegają przeniesieniu i obejmują wyłącznie normalne zużycie w toku użytkowania.
Modyfikacje i przeróbki produktu dokonane po jego wprowadzeniu do obrotu spowodują unieważnienie gwarancji. W razie napotkania
problemów niewymienionych w niniejszych zasadach należy się z nami skontaktować. Każda sprawa nietypowa będzie traktowane
indywidualnie.
1.6 Uzyskiwanie dokumentacji i informacji
1.6.1 Zamawianie dokumentacji
Dodatkową dokumentację, egzemplarze instrukcji dla użytkownika oraz informacje techniczne można zamawiać w firmie
MD Orthopaedics telefonicznie pod numerem 1-877-766-7384.
1.6.2 Inne języki
Dostępne są instrukcje używania w innych językach.
1.6.3 Opinie na temat dokumentacji
Osoby, które czytają dokumentację produktów firny MD Orthopaedics w internecie, mogą przekazywać wszelkie komentarze w witrynie
internetowej wsparcia technicznego. Komentarze można również wysyłać na adres info@mdorthopaedics.com. Dziękujemy za wszystkie
informacje zwrotne.
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1.6.4 Wsparcie i serwis
W sprawie pytań, informacji, pomocy technicznej i zamawiania instrukcji dla użytkowników należy kontaktować się z firmą:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654, USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384
1.6.5 Nazwa i adres producenta
Wskazana poniżej osoba fizyczna lub prawna przystosowuje wyrób, którego dotyczy niniejsza instrukcja dla użytkownika, do użytku
na terenie Unii Europejskiej i jest producentem tego wyrobu:
Producentem ortezy Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę oraz szyny odwodzącej Ponseti® jest:
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654, USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

2 OPIS PRODUKTU
2.1 Przewidziane używanie i dające się racjonalnie przewidzieć nieprawidłowe używanie
Orteza Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę jest wyrobem medycznym klasy I przewidzianym do używania wyłącznie u dzieci,
których stopa końsko-szpotawa jest korygowana metodą Ponsetiego, i wyłącznie na zlecenie lekarza w pełni przeszkolonego w leczeniu
metodą Ponsetiego.
Ortezy Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę nie wolno używać bez zlecenia lekarza przeszkolonego w leczeniu metodą
Ponsetiego. Należy jej używać wyłącznie zgodnie ze zleceniem lekarza.
Ortezy Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę nie wolno używać do leczenia schorzeń ortopedycznych innych niż stopa końskoszpotawa, chyba że zleci to lekarz bądź ortotyk.
Orteza Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę może być używana wyłącznie z następującymi oryginalnymi akcesoriami i częściami:
• regulowaną szyną Ponseti®;
o Jest dostępna w wariantach ze zgięciem grzbietowym pod kątem 10 lub 15 stopni.
• szyną dynamiczną Mitchella-Dobbsa;
• siodłami przeciwuciskowymi;
• osłonami na szynę.
	Edukacja w dziedzinie właściwego stosowania aparatu oraz rozwiązywania problemów skórnych ma zasadnicze znaczenie dla
skuteczności korekty stopy końsko-szpotawej u dziecka. NIE UŻYWAĆ tego urządzenia przed odbyciem przeszkolenia
prowadzonego przez lekarza lub zespół medyczny. Aby uzyskać pomoc w dostępie do materiałów szkoleniowych, należy
skontaktować się działem obsługi klienta.
2.2 Stan i metoda sterylizacji
Nie ma zastosowania, ponieważ orteza Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę nie jest produktem sterylnym.
2.3 Podsumowanie dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej
Orteza Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę jest wyrobem klasy I nieprzeznaczonym do implantacji. Dlatego podsumowanie
dotyczące bezpieczeństwa i skuteczności klinicznej nie jest wymagane.
2.4 Charakterystyka techniczna
Orteza AFO Mitchell Ponseti® jest zaopatrzona w miękką, ukształtowaną wkładkę z elastomeru, która miękko amortyzuje nacisk
i utrzymuje nieruchomo stopę dziecka. Pasy i korpus ortezy wykonane z plastycznego syntetycznego zamszu dopasowują się do kształtu
stopy, co zwiększa komfort i stabilność. Orteza AFO ma z boku otwory zapewniające dodatkową przewiewność i chłodzące stopę, a także
okrągłe okienko w miejscu na piętę, które ułatwia prawidłowe umieszczenie pięty w ortezie AFO.
UWAGA: Wymagane jest noszenie skarpet w celu wyeliminowania kontaktu skóry z produktem.
Konstrukcja szyny odwodzącej Ponseti® umożliwia łatwe dopasowanie jej długości do szerokości barków dziecka. Zaczepy
szybkorozłączalne umożliwiają łatwe przyłączanie szyny do ortezy AFO i odłączanie szyny od ortezy na czas zmiany ubrania, pieluchy itp.
	Długość stopy należy mierzyć od pięty do końca palucha. Nie należy pozostawiać zapasu na wzrost stopy, ponieważ został już
uwzględniony w poniższej tabeli.
	Ortezy AFO w amerykańskich rozmiarach Wcześniak 1 i 2 są na stałe połączone z regulowaną szyną.
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Długość stopy (mm)

Rozmiar
(amerykański)

Rozmiar
(brytyjski)

Rozmiar
(europejski)

Od 60 do 62

Wcześniak 1

-

-

Od 63 do 66

Wcześniak 2

-

-

Od 67 do 70

0000

-

-

Od 71 do 75

000

-

-

Od 76 do 80

00

-

-

Od 81 do 87

0

-

-

Od 88 do 92

1

0,5

16

Od 93 do 102

2

1

17

Od 103 do 112

3

2

18

Od 113 do 122

4

3

19

Od 123 do 132

5

4

20

Od 133 do 142

6

5

22

Od 143 do 152

7

6

23

Od 153 do 162

8

7

24

Od 163 do 172

9

8

25

Od 173 do 182

10

9

27

Od 183 do 192

11

10

28

Od 193 do 202

12

11

30

Rozmiary szyny
odwodzącej Ponseti®

Minimalna szerokość
(cm)

Maksymalna szerokość
(cm)

XS

17,3

25

S

20

30

L

23,5

37,8

2.4.1 Orteza Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę

a. Gumowa wkładka
b. Język
c. Pasy z syntetycznego
zamszu
d. Sprzączki
e. Podeszwa
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2.4.2 Szyna odwodząca Ponseti®

a. Zaczepy szybkorozłączalne
b. Szyna o regulowanej długości
Zestaw zawiera także klucz imbusowy, służący do regulacji szyny odwodzącej w sposób opisany w punkcie 4.3.

3 INSTRUKCJE ISTOTNE DLA BEZPIECZEŃSTWA

Ortezy Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę (AFO) oraz szyny odwodzącej Ponseti® należy używać wyłącznie zgodnie
z niniejszą instrukcją oraz wskazówkami lekarza lub innego członka zespołu medycznego.
Nieprawidłowe założenie ortezy AFO lub szyny może prowadzić do podrażenienia skóry, powstania otarć i pęcherzy.
Wymagane jest noszenie skarpet w celu wyeliminowania kontaktu skóry z produktem i zapobieżenia podrażnieniu skóry oraz
powstawaniu pęcherzy.
Jeśli u dziecka pojawia się ból, pęcherze, otarcia lub jeśli orteza AFO w widoczny sposób przesuwa się względem stopy dziecka, należy
niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub zespołem medycznym.
Nie wolno wyginać szyny ani pozwalać, by dziecko chodziło z założoną szyną. Wygięcie szyny może pogorszyć skuteczność leczenia za jej
pomocą i doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego podczas użytkowania, potencjalnie powodującego obrażenia ciała pacjenta.
WAŻNE: Miejsce, w którym odbywa się zakładanie ortezy, powinno być dobrze oświetlone i pozwalać na niezakłócone wykonanie
niezbędnych czynności, aby orteza AFO była zawsze zakładana prawidłowo. Nieprawidłowe założenie ortezy AFO lub szyny może
prowadzić do podrażenienia skóry, powstania otarć i pęcherzy.
 rzed użyciem tego produktu należy ze zrozumieniem przeczytać niniejszą instrukcję i zawarte w niej informacje dotyczące
P
bezpieczeństwa. Niezastosowanie się do tego wymogu może być przyczyną odniesienia obrażeń.
3.1 Jak bezpiecznie używać produktu
3.1.1 Okres technicznej trwałości użytkowej
• Wszystkie części zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich trwałość odpowiadała całemu okresowi użytkowania przez
jednego pacjenta, przy założeniu, że produkt będzie użytkowany w zwykły sposób.
• Każda orteza AFO wystarcza średnio na 3–9 miesięcy użytkowania. Niektóre dzieci szybko rosną i wymagają wymiany ortezy
po trzech miesiącach lub wcześniej. W miarę, jak dziecko będzie rosnąć coraz wolniej, można spodziewać się dłuższego
użytkowania ortezy.
• Szyny są regulowane i powinny wystarczyć na około 2–3 okresy używania protez AFO. Szerokość szyny należy regularnie sprawdzać
i regulować w celu dopasowania jej do szerokości barków dziecka lub zgodnie ze zaleceniami lekarza bądź ortotyka.
3.1.2 Istotne dla bezpieczeństwa informacje związane z przewidzianym używaniem i dającym się racjonalnie przewidzieć
nieprawidłowym używaniem
• Ortezy Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę oraz szyny odwodzącej Ponseti® należy używać wyłącznie zgodnie
z niniejszą instrukcją oraz wskazówkami lekarza lub innego członka zespołu medycznego.
• Jeśli u dziecka pojawia się ból, pęcherze, otarcia lub jeśli wyroby są w złym stanie technicznym bądź nie są dobrze dopasowane do
ciała dziecka, należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub zespołem medycznym.
• Nie dokręcać zbyt mocno śrub regulacyjnych.
• Nie używać ortezy Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę lub szyny odwodzącej Ponseti®, jeśli są w złym stanie
technicznym lub nie są prawidłowo dopasowane do ciała dziecka.
• Należy chronić dziecko, siebie i meble przed uderzeniem szyną noszoną przez dziecko. Zaleca się założenie osłony na
szynę Ponseti®.

Dokument MD-124.3

5

3.1.3 Ograniczenia, wykluczenia i przeciwwskazania do stosowania produktu
• Nie wolno wyginać szyny ani pozwalać, by dziecko chodziło z założoną szyną. Wygięcie szyny może pogorszyć skuteczność
leczenia za jej pomocą i doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego podczas użytkowania, potencjalnie powodującego
obrażenia ciała pacjenta.
• Nie używać ortezy Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę, jeśli jest ona w złym stanie technicznym lub nie jest prawidłowo
dopasowana do ciała dziecka.
• Ortezy Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę nie wolno używać bez zlecenia lekarza przeszkolonego w leczeniu metodą
Ponsetiego. Należy jej używać wyłącznie zgodnie ze zleceniem lekarza.
• Ortezy Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę nie wolno używać do leczenia schorzeń ortopedycznych innych niż stopa
końsko-szpotawa, chyba że zleci to lekarz bądź ortotyk.
3.1.4 Informacje istotne dla bezpieczeństwa używania tego wyrobu razem z innymi wyrobami
• Orteza Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę może być używana wyłącznie z następującymi oryginalnymi akcesoriami
i częściami:
o szyną odwodzącą Ponseti®;
o szyną dynamiczną Mitchella-Dobbsa;
o siodłami przeciwuciskowymi;
o osłonami na szynę Ponseti®.
 odyfikacje i/lub przeróbki produktu dokonane po jego wprowadzeniu do obrotu spowodują unieważnienie gwarancji i mogą
M
doprowadzić do obrażeń ciała.
3.1.5 Informacje istotne dla bezpieczeństwa używania
• Jeśli u dziecka pojawia się ból, pęcherze, otarcia lub jeśli orteza AFO w widoczny sposób przesuwa się względem stopy dziecka,
należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub zespołem medycznym.
• Nie wolno wyginać szyny ani pozwalać, by dziecko chodziło z założoną szyną. Wygięcie szyny może pogorszyć skuteczność
leczenia za jej pomocą i doprowadzić do uszkodzenia mechanicznego podczas użytkowania, potencjalnie powodującego
obrażenia ciała pacjenta.
3.1.6 Bezpieczna likwidacja
• Ortezę Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę można wyrzucić razem ze zwykłymi odpadami. Żadna z części wyrobu nie
nadaje się do recyklingu.
3.2 Potencjalne konsekwencje dla zdrowia
Konieczne jest noszenie aparatu przez 23 godziny na dobę przez trzy miesiące, a następnie przez 12–14 godzin na dobę (podczas
drzemek i nocą) przez 4 lata lub przez inny okres zgodnie z decyzją lekarza.
Miejsce, w którym odbywa się zakładanie ortezy, powinno pozwalać na niezakłócone wykonanie niezbędnych czynności, aby orteza
AFO była zawsze zakładana prawidłowo. Nieprawidłowe założenie ortezy AFO lub szyny może prowadzić do podrażenienia skóry,
powstania otarć i pęcherzy.
Nieprawidłowe używanie ortezy AFO może spowodować nawrót wady w postaci stopy końsko-szpotawej lub uraz stopy dziecka.
Jeśli użytkownik lub pacjent doświadczy jakiegokolwiek poważnego incydentu w związku z wyrobem, powinien zgłosić ten fakt
firmie MD Orthopaedics, Inc. oraz właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce
zamieszkania.
W razie napotkania problemów niewymienionych w niniejszych zasadach należy skontaktować się z firmą MD Orthopaedics.
MD Orthopaedics, Inc.
604 North Parkway Street
Wayland, IA 52654, USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384
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4 INSTRUKCJA UŻYWANIA
4.1 Przegląd leczenia stopy końsko-szpotawej

Ta infografika stanowi informację, a nie poradę. Jeśli potrzebna jest porada medyczna, należy zwrócić się do lekarza lub innej właściwej osoby
wykonującej zawód medyczny.
Nie udziela się żadnych gwarancji w odniesieniu do zamieszczonych informacji medycznych, a firma MD Orthopaedics nie będzie ponosić
odpowiedzialności za ewentualne szkody doznane przez użytkownika z powodu kierowania się informacjami przedstawionymi na tej
infografice.
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4.2 Orteza AFO Mitchell Ponseti®
Przed każdym użyciem należy dokładnie obejrzeć ortezę AFO. Nigdy nie używać ortezy AFO ani szyny, która jest uszkodzona,
złamana lub nie działa prawidłowo, ponieważ mogłaby wówczas spowodować obrażenia ciała dziecka i/lub nieskuteczność terapii.
Razem z ortezą AFO dziecko powinno zawsze nosić skarpety, aby nie dochodziło do bezpośredniego kontaktu ortezy ze skórą.

1.

Otworzyć ortezę AFO, tak aby wszystkie zamszowe pasy były rozłożone i pozwalały na wsunięcie
stopy. Sprzączki są przeznaczone do zapinania po wewnętrznej stronie stopy. Jeśli jednak lekarz
zdecyduje inaczej lub przemawiają za tym względy komfortu zakładania, można je umieścić po
stronie zewnętrznej.

2.

Trzymając za dolną część nogi, delikatnie wsunąć stopę do ortezy, tak by pięta była oparta o tylną
ścianę i górną stronę podeszwy ortezy AFO. Wymagane jest wcześniejsze założenie skarpet
zakrywających stopę i dolną część nogi, aby nie dochodziło do kontaktu skóry z ortezą AFO.
Dokładne umiejscowienie pięty w ortezie AFO będzie różne w zależności od rodzaju i nasilenia
deformacji w postaci stopy końsko-szpotawej. Wciskanie pięty na siłę do ortezy może powodować
powstawanie otarć, dlatego należy skonsultować z lekarzem jej właściwe umiejscowienie.

3.

Przyciągnąć język poziomo do stawu skokowego (kostki) i przytrzymać kciukiem. Otwór w języku
powinien znajdować się pośrodku stawu skokowego, nad środkowym pasem.

4.

Zapiąć środkowy pas na poziomo przytrzymywanym języku. Pas wokół stawu skokowego zapiąć
tak, aby trzymał się stabilnie, ale nie zaciskać go zbyt mocno, bo mogłoby to prowadzić do
podrażnień i otarć skóry.

5.

Spojrzeć przez otwór w pięcie z tyłu ortezy AFO, aby upewnić się, że pięta znajduje się jak najniżej
i jak najbliżej tyłu ortezy. Początkowo, po tenotomii lub zdjęciu ostatniego opatrunku gipsowego,
pięta może nie przylegać do górnej strony podeszwy ortezy, ale z czasem zacznie. Jeśli przez
otwór nie widać pięty, poprawić ułożenie języka i środkowego pasa, aby pięta została prawidłowo
umieszczona w ortezie.
W niektórych przypadkach pięta nie będzie dotykać górnej strony podeszwy, a w jeszcze innych
pięta będzie prawie niewidoczna przez otwór w pięcie ortezy. W tych trudnych przypadkach
pięta z czasem opuści się, o ile tylko ruch stawu skokowego będzie odpowiedni. Wciskanie pięty
na siłę do ortezy AFO i zbyt ciasne zapięcie środkowego pasa może prowadzić do podrażnienia,
otarć skóry i mniejszej podatności na działanie aparatu.
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6.

Gdy górne pasy będą zapięte, a pięta będzie pewnie ulokowana w ortezie, zapiąć pas na palcach
oraz w razie potrzeby dociągnąć pozostałe pasy.

4.3 Szyna odwodząca Ponseti®
Szyna powinna być nastawiona w taki sposób, by jej szerokość była równa, a nawet nieco większa od szerokości barków dziecka.
Szerokości barków dziecka należy zmierzyć od zewnętrznego boku lewego barku do zewnętrznego boku prawego barku.
Wyregulować długość szyny między środkiem pięty lewej podeszwy a środkiem pięty prawej podeszwy, tak by była równa zmierzonej
szerokości barków.
1. Za pomocą dostarczonego w zestawie klucza imbusowego poluzować śruby dociskowe w blokadzie szyny. Wyregulować długość
szyny tak, by była równa szerokości barków dziecka, kierując się położeniem środkowej śruby kółek pod pięty. Z powrotem dokręcić
śruby dociskowe w blokadzie szyny.

2. Za pomocą wkrętaka poluzować środkową śrubę kółka pod piętę; wykręcić i wyjąć zewnętrzną śrubę. Obrócić zaczep do żądanego
wskazania kąta, aby ustawić rotację w kierunku zewnętrznym określoną przez lekarza. Wsunąć śrubę zewnętrzną do odpowiedniego
otworu. Dokręcić obie śruby.

3. Wsunąć zaczep do podeszwy ortezy AFO, tak by rozległo się kliknięcie — prawidłowemu osadzeniu będzie towarzyszyło słyszalne
kliknięcie. Upewnić się, że blokada szyny i zaczepy szybkorozłączalne są zamocowane, pociągając za ortezę AFO i sprawdzając,
czy nie odłączy się od szyny. W razie stwierdzenia uszkodzenia zaprzestać używania ortezy i skontaktować się z działem
obsługi klienta.

5 PRZYGOTOWANIE
5.1 Jak transportować i przechowywać produkt
Orteza Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę oraz szyna odwodząca Ponseti® są transportowane w temperaturze otoczenia i nie
wymagają żadnego specjalnego traktowania podczas transportu lub przechowywania.
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6 KONSERWACJA
6.1 Wielokrotne używanie wyrobu
Wszystkie części zostały zaprojektowane do użytku przez jednego pacjenta w zwykłych warunkach użytkowania i zgodnie ze
zleceniem lekarza.
Przez zwykłe użytkowanie rozumie się codzienne zakładanie ortezy AFO i szyny odwodzącej Ponseti® oraz noszenie ich przez
maksymalnie 23 godziny na dobę lub zgodnie ze zleceniem.
6.1.1 Czyszczenie wyrobu
Aby oczyścić wyrób:
1. Wyprać ortezę AFO ręcznie lub w pralce, używając chłodnej wody, programu do materiałów delikatnych i łagodnego detergentu.
2. Przed użyciem poczekać, aż orteza AFO całkowicie wyschnie na powietrzu.
O
 rtezy Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę nie należy prać w gorącej wodzie. Mogłoby to spowodować zwichrowanie,
skurczenie, rozchodzenie się lub rozwarstwienie pasów z syntetycznego zamszu. Nie wkładać ortezy AFO do suszarki mechanicznej.
Suszyć wyłącznie na powietrzu.
6.2 Jak sprawdzać stan produktu
Stan ortezy Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę (AFO) i szyny odwodzącej Ponseti® należy przed założeniem na stopy dziecka
każdorazowo sprawdzać, zwracając uwagę na prawidłowość dopasowania, ewentualne wady produkcyjne i uszkodzenia.
Przed każdym użyciem dokładnie obejrzeć ortezę Mitchell Ponseti® na staw skokowy i stopę (AFO) oraz szynę odwodzącą
Ponseti®. Nigdy nie używać ortezy AFO ani szyny, która jest uszkodzona, złamana lub nie działa prawidłowo, ponieważ mogłaby
wówczas spowodować obrażenia ciała dziecka i/lub nieskuteczność terapii. W razie potrzeby skontaktować się z działem obsługi
klienta, aby uzyskać pomoc.

7 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
7.1 Jak wykrywać i rozwiązywać problemy
7.1.1 Rozwiązywanie problemów przez niefachowców
Błąd

Przyczyna

Rozwiązanie

Na skórze dziecka występują pęcherze lub
inne uszkodzenia

Nieprawidłowe dopasowanie i/lub
użytkowanie

Skontaktować się z lekarzem lub inną osobą
udzielającą świadczeń zdrowotnych

Mechaniczne uszkodzenie ortezy AFO
(przed upływem 6 miesięcy użytkowania)

Wada produkcyjna lub uszkodzenie
w toku normalnego użytkowania

Należy skontaktować się z podmiotem,
w którym zakupiono produkt

Mechaniczne uszkodzenie ortezy AFO
(po 6 miesiącach użytkowania)

Uszkodzenie w toku normalnego
użytkowania

Należy skontaktować się z podmiotem,
w którym zakupiono produkt

Mechaniczne uszkodzenie szyny, złącza
zaczepu szybkorozłączalnego, kółka pod
piętę lub blokady szyny

Uszkodzenie w toku normalnego
użytkowania

Należy skontaktować się z podmiotem,
w którym zakupiono produkt

Niewłaściwy rozmiar (przed upływem
7 dni od odebrania produktu)

Błąd w doborze rozmiaru

Należy skontaktować się z podmiotem,
w którym zakupiono produkt

7.2 Często zadawane pytania
Pytanie

Odpowiedź

Czy sprzączki powinny
znajdować się po
wewnętrznej, czy po
zewnętrznej stronie stopy?

W konstrukcji ortezy AFO przewidziano umieszczanie sprzączek po wewnętrznej stronie stopy. Takie
rozwiązanie ma w zamierzeniu ułatwiać rodzicom zakładanie i zdejmowanie ortez AFO. Eksperci od
terapii metodą Ponseti dopuszczają jednak zapinanie sprzączek po zewnętrznej stronie stopy, jeśli
przemawia za tym wygoda klienta lub decyzja specjalisty. Umieszczenie sprzączek na zewnątrz nie
pogarsza działania ortezy ani nie grozi odniesieniem obrażeń przez dziecko.

Zaraz po odebraniu
zamówionej ortezy AFO
okazało się, że jest za duża/za
mała. Czy inny rozmiar będzie
lepiej pasował?

Należy skontaktować się z podmiotem, w którym zakupiono produkt.
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Pytanie

Odpowiedź

Pięta dziecka nie przylega
do górnej strony podeszwy
w ortezie AFO. Czy to świadczy
o nieprawidłowości?

Jeśli pięty nie widać w otworze pięty ortezy, należy skonsultować się z lekarzem, aby upewnić się,
że stopa końsko-szpotawa jest skutecznie korygowana. Lekarz może potwierdzić, że korekta odbywa
się prawidłowo; wciskanie pięty na siłę do ortezy AFO nie jest wskazane, ponieważ może prowadzić
do podrażnienia skóry, dyskomfortu podczas noszenia ortezy i zmniejszenia podatności
na działanie aparatu.

Na ile wystarcza jedna para
ortez AFO?

Każda orteza AFO wystarcza średnio na 3–9 miesięcy użytkowania. Niektóre dzieci szybko rosną
i wymagają wymiany ortezy przed upływem trzech miesięcy. W miarę, jak dziecko będzie rosnąć
coraz wolniej, można spodziewać się dłuższego użytkowania ortezy AFO.

Na ile wystarcza szyna?

Szyny są regulowane i powinny wystarczyć na około 2–3 okresy używania protez AFO. Szerokość
szyny należy regularnie sprawdzać i regulować w celu dopasowania jej do szerokości barków dziecka
lub zgodnie ze zaleceniami lekarza bądź ortotyka.

8 DODATEK I — AKCESORIA OPCJONALNE
8.1 Akcesoria opcjonalne
Ilustracja

Nazwa

Opis

Przejściówka

Uniwersalne pośrednie mocowanie, które umożliwia wygodne korzystanie z systemu
zaczepów szybkorozłączalnych Ponseti® z więcej niż jedną ortezą AFO. Za pomocą
przejściówki klient może podłączać różne korekcyjne ortezy AFO do szyny odwodzącej
Ponseti®.

9 SŁOWNICZEK TERMINÓW
Termin

Znaczenie

Gipsowanie

Procedura służąca do utrzymania stopy końsko-szpotawej w niezmiennym położeniu po dokonaniu
manipulacji. Stopa jest owijana miękkim opatrunkiem, następnie nakładany jest gips, po czym taki
opatrunek unieruchamiający jest formowany i zestalany.

Końskie ustawienie pięty

Końskie ustawienie pięty (equinus) to stan, w którym ograniczony jest ruch odginania stawu skokowego
do góry. Osoba z końsko ustawioną piętą nie może zbliżyć górnej powierzchni stopy do czołowej
powierzchni nogi. Końskie ustawienie pięty może występować w jednej lub obu stopach.

Metoda Ponsetiego

Metoda Ponsetiego to proces niechirurgicznego leczenia stopy końsko-szpotawej opracowany przez
dr. Ignacio Ponsetiego. Metoda ta polega na delikatnych manipulacjach i zakładaniu opatrunków
gipsowych w celu stopniowego doprowadzenia stopy do prawidłowego położenia.

Orteza na staw skokowy
i stopę (AFO, Ankle Foot
Orthosis)

Orteza AFO to aparat, zwykle wykonany z tworzywa sztucznego, noszony na dolnej części nogi i stopie
w celu stabilizacji stawu skokowego oraz utrzymywania stopy i stawu skokowego w prawidłowej pozycji.

Ortotyk

Ortotyk to specjalista, który wytwarza i dopasowuje ortezy (szyny i inne aparaty) dla osób, które
potrzebują dodatkowej stabilizacji części ciała osłabionych w wyniku urazu, choroby lub zaburzeń
dotykających nerwy, mięśnie lub kości.

Siodła przeciwuciskowe

Siodło przeciwuciskowe to fragment miękkiej, elastycznej gumy, który zakłada się na środkowy pas
ortezy AFO, aby zmniejszyć odczuwalny nacisk wywierany przez pas.
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Stopa końsko-szpotawa

Stopa końsko-szpotawa jest częstą wadą wrodzoną polegającą na nieprawidłowym ukształtowaniu lub
ustawieniu stopy.
Taka deformacja powoduje, że stopa wygląda na skręconą, a niekiedy nawet odwróconą górą do dołu.
Mimo swojego wyglądu stopa końsko-szpotawa nie powoduje dyskomfortu ani bólu.
Leczenie jest zwykle skuteczne i polega na rozciąganiu i unieruchamianiu opatrunkiem gipsowym
(metoda Ponsetiego) lub rozciąganiu i używaniu taśm unieruchamiających (metoda francuska).
Niekiedy niezbędna jest interwencja chirurgiczna.

Szyna odwodząca
stopy (FAB, Foot
Abduction Brace)

Odwodzenie to ruch ciągnący strukturę lub część ciała od osi środkowej ciała. Szyna odwodząca
utrzymuje stopę we właściwej orientacji względem osi środkowej.

Tenotomia

Przecięcie ścięgna Achillesa (tenotomia ścięgna Achillesa) to zabieg chirurgiczny polegający na
przecięciu ścięgna Achillesa w celu umożliwienia zgięcia grzbietowego stopy do końca zakresu ruchu.
Zabieg ten stosowany jest do korygowania ustawienia końskiego pięty obecnego u osób ze stopą
końsko-szpotawą.

Zgięcie grzbietowe

Zgięcie grzbietowe to odgięcie stopy w górę, od kostki.

10 OBJAŚNIENIA SYMBOLI
Symbol

Znaczenie

Symbol

Znaczenie

Orteza na staw skokowy i stopę (AFO, Ankle-Foot
Orthotic)

Przestroga

Upoważniony przedstawiciel w Unii Europejskiej

Data produkcji

Producent

Importer odpowiedzialny

Do wielokrotnego użycia u jednego pacjenta

Niesterylne

Oznacza, że produkt jest wyrobem medycznym

Numer katalogowy

Znak CE (zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745
z 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów
medycznych)

Kod partii

Zapoznać się z instrukcją używania
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