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ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI
Spoločnosť MD Orthopaedics neposkytuje žiadne vyhlásenia ani záruky s ohľadom na túto príručku a do maximálnej miery povolenej 
zákonom výslovne obmedzuje svoju zodpovednosť za porušenie akejkoľvek záruky, ktorá môže byť naznačená, na výmenu tejto príručky 
za inú. Okrem toho si spoločnosť MD Orthopaedics vyhradzuje právo kedykoľvek revidovať túto príručku bez vzniku povinnosti 
upovedomiť akúkoľvek osobu o tejto revízii.
Ako dizajner a výrobca produktov, spoločnosť MD Orthopaedics neposkytuje zdravotnú liečbu, poradenstvo ani informácie. Informácie 
o rizikách a prínosoch zdravotnej liečby, vrátane liečby, ktorá zahŕňa použitie produktov spoločnosti MD Orthopaedics a dostupných 
alternatív, poskytujú výlučne lekári alebo iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom liečby vášho 
dieťaťa, je dôležité sa o týchto otázkach porozprávať s príslušným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
Spoločnosť MD Orthopaedics nezaručuje ani nemôže zaručiť isté výsledky z použitia jej produktov. 
Informácie poskytnuté v tejto dokumentácii obsahujú všeobecné popisy a technické charakteristiky výkonu tu obsiahnutých produktov. 
Táto dokumentácia nie je zamýšľaná ako náhrada a nesmie sa použiť na stanovenie vhodnosti alebo spoľahlivosti týchto produktov na 
špecifické používateľské aplikácie. Povinnosťou každého takéhoto používateľa je vykonať vhodnú a kompletnú analýzu rizík, hodnotenie 
a testovanie produktov vzhľadom na relevantnú špecifickú aplikáciu alebo ich použitie. Spoločnosť MD Orthopaedics ani jej dcérske 
alebo pridružené spoločnosti nebudú zodpovedné ani brané na zodpovednosť za nesprávne použitie tu uvedených informácií. Ak máte 
akékoľvek návrhy na zlepšenie alebo úpravy alebo v publikácii nájdete chyby, upovedomte nás.
Pri použití tohto produktu sa musia dodržiavať všetky príslušné štátne, regionálne a miestne bezpečnostné predpisy. Z bezpečnostných 
dôvodov a na zaistenie dodržiavania zdokumentovaných systémových údajov bude opravy komponentov vykonávať len výrobca.
Keď sa pomôcky používajú na aplikácie v rámci technických bezpečnostných požiadaviek, musia sa dodržiavať relevantné pokyny. 
Nedodržanie týchto informácií môže spôsobiť zranenie alebo poškodenie zariadenia.
Spoločnosť MD Orthopaedics vynaložila maximálne úsilie na to, aby zabránila tomu, aby označenie, návod na použitie, sprístupnenie, 
uvedenie do činnosti a reklamy na pomôcky používali text, mená, ochranné známky, obrázky a znázornenia alebo iné známky, 
ktoré by mohli používateľa alebo pacienta zavádzať ohľadom určeného účelu, bezpečnosti a výkonu pomôcky. 
Copyright © 2021 MD Orthopaedics, Inc.
Všetky práva vyhradené. Žiadnu časť tejto publikácie nemožno reprodukovať, šíriť ani prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmkoľvek 
spôsobom, vrátane fotokopírovania, záznamu alebo iných elektronických alebo mechanických metód, bez predchádzajúceho písomného 
povolenia vydavateľa. Žiadosti o povolenie zašlite vydavateľovi na nižšie uvedenú 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® sú registrované ochranné známky spoločnosti MD Orthopaedics.
Spoločnosť MD Orthopaedics vynaložila maximálne úsilie na to, aby poskytla informácie o ochranných známkach pri názvoch spoločností, 
produktoch a službách uvádzaných v tejto príručke. Nižšie uvedené ochranné známky boli odvodené z rôznych zdrojov. Všetky ochranné 
známky sú majetkom príslušných majiteľov.
Všeobecné oznámenie: Niektoré názvy produktov použité v tejto príručke sa používajú len na identifikačné účely a môžu byť ochrannými 
známkami svojich príslušných spoločností.

1 PREDSLOV

1.1 Určený účel
Členková ortéza na nohu (AFO) Mitchell Ponseti® a abdukčná ortéza Ponseti® je členková ortóza na nohu (dlaha) určená na použitie 
pri Ponsetiho liečebnej metóde na korekciu vrodenej ekvinovaróznej nohy (Congenital Talipes Equinovarus, CTEV) u novorodencov a detí 
do veku osem rokov. Ortéza je určená na to, aby zabránila relapsu (ekvinóznej a varóznej deformite päty). 
Ortézu AFO má predpisovať lekár zaškolený na Ponsetiho metódu liečby konskej nohy a typicky sa nosí 23 hodín denne tri mesiace po 
zaliatí do sadry a potom počas spánku v noci aj cez deň až do štyroch rokov.
Klinický ortotik, tiež zaškolený na Ponsetiho metódu liečby, môže lekárovi pomôcť stanoviť správnu veľkosť ortézy AFO pre dieťa. Ortotik 
tiež môže zaškoliť rodičov a rodiny dieťaťa, ako ortézu AFO správne zakladať dieťaťu na nohu, aké známky môžu naznačovať nevyhovujúcu 
ortézu alebo iné problémy, a ako zistiť, kedy je čas prejsť na ďalšiu veľkosť.
Ďalší členovia klinického tímu zaškolení na Ponsetiho metódu – zdravotné sestry, lekárski asistenti alebo iní licencovaní zdravotnícki 
pracovníci – tiež môžu rodičov zaškoliť ohľadom správneho použitia ortézy AFO a urobiť potrebné úpravy vhodnosti alebo veľkosti. 
Rodičia alebo rodina dieťaťa alebo iný určený ošetrovateľ sú zodpovední za dodržiavanie predpísaného liečebného režimu Ponsetiho 
metódy 23 hodín denne po dobu troch mesiacov, potom počas spánku v noci a cez deň ďalšie štyri roky alebo kým lekár neurčí, 
že pomôcka už nie je potrebná.

http://www.mdorthopaedics.com
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1.2 Cieľová skupina pacientov a určení používatelia
Členková ortéza na nohu (AFO) Mitchell Ponseti® a abdukčná ortéza Ponseti® spoločnosti MD Orthopaedics je učená na nosenie 
dieťaťom vo veku (≤8) rokov s konskou nohou po dokončení fázy liečby s odliatím sadry. 
Tento dokument je určený pre lekára, ortotika, klinický tím, rodičov a rodiny detí dostávajúcich liečbu s členkovou ortézou na nohu 
(AFO) Mitchell Ponseti® a abdukčnou ortézou Ponseti®.

1.3 Klinické prínosy
Ponsetiho metóda je nechirurgický proces na liečbu konskej nohy, ktorý vyvinul Dr. Ignacio Ponseti. Táto metóda používa jemnú 
manipuláciu a zaliatie do sadry na postupný pohyb nohy do správnej polohy. Každý týždeň sa sadra odstráni, noha sa jemne manipuluje 
do ďalšej polohy a založí sa nová sadra. Tento proces pokračuje 6 až 8 týždňov. 
Po fáze zalievania do sadry sa nohy držia v správnej polohe pomocou abdukčnej ortézy na nohu (foot abduction brace, FAB). Táto ortéza 
sa skladá z členkovej ortézy na nohu (Ankle Foot Orthotic, AFO) a spojovacej abdukčnej tyče. Ortéza sa typicky nosí 23 hodín denne po 
dobu troch mesiacov, potom sa nosí v noci a počas denného spánku do štyroch rokov alebo podľa predpisu lekára na zaistenie udržania 
korekcie.
Pri správnej liečbe a dodržiavaní protokolu ortéz predpísaného lekárom sa očakáva, že väčšina prípadov konskej nohy sa dá napraviť do 
doby, kým dieťa dosiahne vek 4 alebo 5 rokov.
Spoločnosť MD Orthopaedics neposkytuje zdravotnú liečbu, poradenstvo ani informácie. Informácie o rizikách a prínosoch zdravotnej 
liečby, vrátane liečby, ktorá zahŕňa použitie produktov spoločnosti MD Orthopaedics, má poskytovať výlučne lekár alebo iní kvalifikovaní 
poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí dieťa liečia. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom liečby dieťaťa, je dôležité sa o týchto 
otázkach porozprávať s príslušným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

1.4 Vysvetlenie bezpečnostných varovaní
  Upozornenie označuje nebezpečenstvo s nízkou úrovňou rizika, ktoré by mohlo spôsobiť ľahké alebo stredne závažné poranenie, 

ak sa mu nezabráni.

 Označuje informácie, ktoré sa považujú za dôležité, no nesúvisiace s nebezpečenstvom.

1.5 Pokyny na uchovanie
Pred použitím tohto produktu si prečítajte a pochopte túto príručku a jej bezpečnostné pokyny. Ak to neurobíte, môže to mať za následok 
zranenie.
Dodržiavajte všetky pokyny. 
Produkt môžu používať len osoby, ktoré si úplne prečítali a pochopili obsah tejto používateľskej príručky.
Zaistite, aby si každá osoba, ktorá používa tento produkt, prečítala tieto varovania a pokyny a dodržiavala ich.
Výrobca nie je zodpovedný za prípady materiálnych škôd alebo osobného zranenia spôsobeného nesprávnou manipuláciou alebo 
nedodržaním bezpečnostných pokynov. V takých prípadoch záruka stráca platnosť.
Toto krytie/záruka je neprenosná a pokrýva len bežné opotrebovanie. Úprava produktu a popredajné modifikácie spôsobia stratu 
platnosti záruky. Ak sa vyskytnú problémy, ktoré nie sú uvedené v tejto záruke, kontaktujte nás. Netypické záležitosti sa budú riešiť 
jednotlivo pri každom prípade. 

1.6 Získanie dokumentácie a informácií

1.6.1 Objednanie dokumentácie
Ak chcete ďalšiu dokumentáciu, pokyny pre používateľa a technické informácie, môžete si ich objednať telefonicky od spoločnosti 
MD Orthopaedics na čísle 1-877-766-7384.

1.6.2 Iné jazyky
Príručky s návodom na použitie sú dostupné aj v iných jazykoch. 

1.6.3 Spätná väzba k dokumentom
Ak čítate produktovú dokumentáciu spoločnosti MD Orthopaedics na internete, akékoľvek pripomienky možno odoslať prostredníctvom 
podpornej webovej stránky. Pripomienky tiež môžete poslať na adresu info@mdorthopaedics.com. Ceníme si vaše pripomienky.

1.6.4 Podpora a servis
Ak máte otázky, chcete informácie, technickú pomoc alebo si chcete objednať pokyny pre používateľov, kontaktujte:
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

http://www.mdorthopaedics.com
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1.6.5 Názov a adresa výrobcu 
Nasledujúca fyzická osoba alebo právny subjekt vyrába túto pomôcku, na ktorú sa vzťahuje táto používateľská príručka, vhodná na 
použitie v rámci Európskej únie, a je výrobcom pomôcky:
Členkovú ortézu na nohu Mitchell Ponseti® a abdukčnú ortézu Ponseti® vyrába:
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

2 POPIS PRODUKTU

2.1 Určené použitie a rozumne predvídateľné nesprávne použitie
Členková ortéza na nohu Mitchell Ponseti® je zdravotnícka pomôcka triedy I určená na použitie len pre deti, ktorých konská noha 
je korigovaná Ponsetiho liečebnou metódou a len podľa predpisu lekára plne zaškoleného na Ponsetiho metódu. 
Členková ortéza na nohu Mitchell Ponseti® sa nesmie použiť bez predpisu lekára zaškoleného na Ponsetiho metódu a musí sa používať 
len podľa predpisu. 
Členková ortéza na nohu Mitchell Ponseti® sa nesmie použiť na liečbu akéhokoľvek iného ortopedického ochorenia okrem konskej 
nohy, ak nie je inak predpísaná lekárom alebo ortotikom.
Členková ortéza na nohu Mitchell Ponseti® sa používa len s nasledujúcim originálnym príslušenstvom a komponentmi:
• Nastaviteľná tyč Ponseti®

o Dostupná s dorziflexiou 10 alebo 15 stupňov 
• Dobbsova pomocná tyč s pružinou Mitchell
• Tlakové podložky
• Obal tyče

  Poučenie o správnom zakladaní ortézy a riešenie problémov s kožou je kriticky dôležité na zaistenie, aby bola korekcia konskej 
nohy dieťaťa účinná. Túto pomôcku NEPOUŽÍVAJTE bez predchádzajúceho zaškolenia lekárom alebo klinickým tímom. 
Ak potrebujete nájsť zdroje na školenie, kontaktujte zákaznícku podporu a požiadajte o pomoc.

2.2 Stav a metóda sterilizácie
Nehodí sa, pretože členková ortéza na nohu Mitchell Ponseti® nie je sterilný produkt. 

2.3 Zhrnutie bezpečnosti a klinický výkon
Členková ortéza na nohu Mitchell Ponseti® je neimplantovateľná pomôcka triedy I. Z toho dôvodu sa zhrnutie bezpečnosti a klinický 
výkon nevyžadujú.

2.4 Technické charakteristiky
Ortéza AFO Mitchell Ponseti® je navrhnutá s mäkkou, tvarovanou elastomérovou výstelkou na odpruženie a udržanie nohy dieťaťa 
na mieste. Remienky a telo vyrobené z poddajného syntetického semišu lemujú tvar nohy a dodávajú pohodlie a stabilitu. Ortéza AFO 
má na boku otvory na pridané vetranie a chladenie nohy, a otvor v pätovej jamke na pomoc pri správnom vkladaní päty do AFO. 

POZNÁMKA: Aby nedošlo ku kontaktu kože s produktom, vyžadujú sa ponožky.  
Abdukčná tyč Ponseti® je navrhnutá tak, aby sa dala ľahko upraviť na šírku ramien dieťaťa. Svorky na rýchle uvoľnenie umožňujú ľahké 
odpojenie a odstránenie tyče z ortézy AFO podľa potreby pri prezliekaní, prebaľovaní atď.

  Dĺžka nohy sa má merať od päty k špičke palca. Nepridávajte priestor na rast, pretože ten je zohľadnený v nižšie uvedenej tabuľke.

  Ortézy AFO pri veľkosti nedonosenec 1, 2 sú trvale pripevnené k nastaviteľnej tyči.

http://www.mdorthopaedics.com
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Dĺžka nohy (mm) Veľkosť (USA) Veľkosť (GB)  Veľkosť (EÚ)

60 až 62 nedonosenec 1 - -

63 až 66 nedonosenec 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

Veľkosti abdukčnej 
tyče Ponseti®

Minimálna šírka  
(cm)

Maximálna šírka  
(cm)

Extra krátka 17,3 25

Krátka 20 30

Dlhá 23,5 37,8

2.4.1 Členková ortéza na nohu Mitchell Ponseti®

a. Gumená výstelka
b. Jazyk
c. Syntetické  

semišové remienky
d. Pracky
e. Základňa
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2.4.2 Abdukčná tyč Ponseti®

a. Svorky na rýchle uvoľnenie
b. Tyč na nastavenie šírky

Dodaný je aj imbusový kľúč na výkon úprav abdukčnej tyče tak, ako je popísané v časti 4.3.

3 BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Členkovú ortézu na nohu (AFO) Mitchell Ponseti® a abdukčnú ortézu Ponseti® používajte len v súlade s týmito pokynmi a podľa 
pokynov lekára alebo iného člena klinického tímu.
Nesprávne založenie ortézy AFO alebo tyče môže viesť k podráždeniu kože, vredom a pľuzgierom.
Aby sa zabránilo kontaktu kože s produktom a predišlo podráždeniu kože a pľuzgierom, vyžadujú sa ponožky.
Ak sa u dieťaťa objaví bolesť, pľuzgiere, vredy, alebo ak sa ortéza AFO viditeľne šmýka dieťaťu na nohe, okamžite kontaktujte lekára alebo 
klinický tím.
Tyč neohýbajte ani nenechajte deti chodiť s pripojenou tyčou. Ohnutie tyče môže zhoršiť terapeutickú hodnotu a viesť k zlomeniu pri 
použití, čo môže spôsobiť ujmu pacientovi.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: Zaistite, aby sa obliekanie dialo v dobre osvetlenej oblasti bez rozptýlenia, aby ste ortézu AFO založili 
správne. Nesprávne založenie ortézy AFO alebo tyče môže viesť k podráždeniu kože, vredom a pľuzgierom.

 Pred použitím tohto produktu si prečítajte a pochopte túto príručku a jej bezpečnostné pokyny. Ak to neurobíte, môže to mať 
za následok zranenie.

3.1 Ako používať produkt bezpečne

3.1.1 Technická životnosť 
• Všetky časti boli navrhnuté tak, aby slúžili počas celého životného cyklu u jedného pacienta pri normálnom používaní.
• Každá ortéza AFO vydrží v priemere 3 – 9 mesiacov. Niektoré deti rastú rýchlo a budú potrebovať výmenu po troch mesiacoch. 

Ako sa rast dieťaťa spomalí, dá sa očakávať dlhší čas.
• Tyče sú nastaviteľné a mali by vydržať približne 2 – 3 úpravy ortézy AFO. Šírka tyče sa musí pravidelne kontrolovať a upravovať, 

aby sa rovnala šírke ramien dieťaťa alebo podľa odporúčania lekára alebo ortotika.

3.1.2 Bezpečnostné informácie týkajúce sa určeného použitia a rozumne predvídateľného nesprávneho použitia
• Členkovú ortézu na nohu Mitchell Ponseti® a abdukčnú ortézu Ponseti® používajte len v súlade s týmito pokynmi a podľa 

pokynov lekára alebo iného člena klinického tímu.
• Ak sa u dieťaťa objaví bolesť, pľuzgiere, vredy, alebo ak ortéza nie je v dobrom stave alebo dieťaťu správne nesedí, okamžite 

kontaktujte lekára alebo klinický tím.
• Nastavovacie skrutky neuťahujte príliš natesno.
• Členkovú ortézu na nohu Mitchell Ponseti® a abdukčnú ortézu Ponseti® nepoužívajte, ak nie je v dobrom stave alebo dieťaťu 

správne nesedí.
• Chráňte dieťa, seba aj nábytok pred nárazmi tyče, keď ju má dieťa na sebe. Odporúča sa tyč zabaliť do obalu tyče Ponseti®. 

3.1.3 Obmedzenia a reštrikcie produktu a kontraindikácie
• Tyč neohýbajte ani nenechajte deti chodiť s pripojenou tyčou. Ohnutie tyče môže zhoršiť terapeutickú hodnotu a viesť k zlomeniu 

pri použití, čo môže spôsobiť ujmu pacientovi.
• Členkovú ortézu na nohu Mitchell Ponseti® nepoužívajte, ak nie je v dobrom stave alebo dieťaťu správne nesedí.
• Členková ortéza na nohu Mitchell Ponseti® sa nesmie použiť bez predpisu lekára zaškoleného na Ponsetiho metódu a musí sa 

používať len podľa predpisu. 
• Členková ortéza na nohu Mitchell Ponseti® sa nesmie použiť na liečbu akéhokoľvek iného ortopedického ochorenia okrem 

konskej nohy, ak nie je inak predpísaná lekárom alebo ortotikom.
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3.1.4 Bezpečnostné informácie pri použití pomôcky v kombinácii s inými pomôckami
• Členková ortéza na nohu Mitchell Ponseti® sa používa len s nasledujúcim originálnym príslušenstvom a komponentmi:

o Abdukčná tyč Ponseti®
o Dobbsova pomocná tyč s pružinou Mitchell
o Tlakové podložky
o Obal tyče Ponseti®

Úprava produktu alebo výkon popredajných modifikácií spôsobí stratu platnosti záruky a môže mať za následok zranenie. 

3.1.5 Bezpečnostné informácie ohľadom použitia 
• Ak sa u dieťaťa objaví bolesť, pľuzgiere, vredy, alebo ak sa ortéza AFO viditeľne šmýka dieťaťu na nohe, okamžite kontaktujte lekára 

alebo klinický tím.
• Tyč neohýbajte ani nenechajte deti chodiť s pripojenou tyčou. Ohnutie tyče môže zhoršiť terapeutickú hodnotu a viesť k zlomeniu 

pri použití, čo môže spôsobiť ujmu pacientovi.
3.1.6 Bezpečná likvidácia

• Členkovú ortézu na nohu Mitchell Ponseti® možno zlikvidovať do bežného odpadu. Žiadne komponenty pomôcky nie sú 
recyklovateľné.

3.2 Možné zdravotné následky
Je potrebné, aby bola pomôcka založená 23 hodín denne prvé tri mesiace, a potom 12 – 14 hodín denne (počas spánku v noci a cez deň) 
4 roky alebo podľa pokynov lekára.
Zaistite, aby bola oblasť dobre osvetlená a bez rozptýlenia, aby ste ortézu AFO založili správne. Nesprávne založenie ortézy AFO alebo 
tyče môže viesť k podráždeniu kože, vredom a pľuzgierom.
Nesprávne použitie ortézy AFO môže mať za následok relaps defektu konskej nohy alebo zranenie nohy dieťaťa. Ak u používateľa alebo 
pacienta dôjde k akejkoľvek vážnej nehode v súvislosti s touto pomôckou, musí sa to nahlásiť spoločnosti MD Orthopaedics, Inc. 
a kompetentnému orgánu v členskom štáte v mieste bydliska používateľa alebo pacienta.
Ak sa vyskytnú problémy, ktoré nie sú uvedené v tejto záruke, kontaktujte spoločnosť MD Orthopaedics. 
MD Orthopaedics, Inc. 
604 North Parkway Street 
Wayland, IA 52654 USA
www.mdorthopaedics.com
1-877-766-7384

http://www.mdorthopaedics.com
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4 NÁVOD NA POUŽITIE

4.1 Prehľad liečby konskej nohy

Táto ilustrácia poskytuje informácie – nie poradenstvo. Ak potrebujete lekársku radu, obráťte sa na lekára alebo iného vhodného 
zdravotníckeho pracovníka. 
Nevydávajú sa žiadne záruky vo vzťahu k poskytnutým zdravotníckym informáciám a spoločnosť MD Orthopaedics nenadobúda žiadnu 
zodpovednosť v prípade, že používateľ utrpí stratu kvôli spoliehaniu sa na informácie poskytnuté v tejto ilustrácii.
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4.2 Ortéza AFO Mitchell Ponseti®
  Pred každým použitím ortézu AFO dôkladne prezrite. Nikdy nepoužívajte ortézu AFO alebo tyč, ktorá je poškodená, zlomená alebo 
nefunguje správne, pretože to môže zraniť dieťa a spôsobiť neúčinnosť liečby. S ortézou AFO vždy používajte ponožky, aby nedošlo 
k priamemu styku s kožou. 

1. Ortézu AFO otvorte tak, aby všetky semišové remienky neprekážali pri vkladaní nohy. Pracky sú 
navrhnuté tak, aby boli vložené zvnútra nohy. Môžu byť umiestnené zvonka podľa preferencie 
lekára alebo individuálnej vhodnosti aplikácie. 

2. Držte dolnú časť nohy a chodidlo jemne zasúvajte na miesto, kým sa päta pevne neopiera o zadnú 
časť a dno ortézy AFO. Aby sa zabránilo kontaktu kože s ortézou AFO, sú potrebné ponožky, ktoré 
pokrývajú chodidlo aj dolnú časť nohy.

  Presná poloha päty v ortéze AFO sa bude líšiť podľa typu a závažnosti konskej nohy. 
Násilné zatláčanie päty na miesto môže spôsobiť vredy, preto sa poraďte s lekárom na overenie 
správnej polohy.

3. Vytiahnite jazyk vodorovne oproti členku a palcom ho podržte na mieste. Dajte pozor, aby dierka 
v jazyku bola nastavená na stred členka nad prostredným remienkom.

4. Prostredný remienok zaistite prackou cez vodorovný jazyk. Členkový remienok pevne zaistite 
prackou, no dajte pozor, aby nebol utiahnutý príliš natesno, pretože to môže spôsobiť podráždenie 
kože a vredy.

5. Pozrite sa cez otvor na päte na zadnej strane ortézy AFO na kontrolu, či je päta ideálne v dolnej 
a zadnej časti ortézy AFO. Po tenotómii a poslednom odliatí sadry päta možno nebude schopná 
dotýkať sa dna ortézy, no postupom času toho bude schopná. Ak v okne nevidíte pätu, znovu 
upravte jazyk a prostredný remienok, aby bola päta v správnej polohe.
  V niektorých prípadoch sa päta nebude dotýkať dna ortézy AFO, a v iných prípadoch bude päta 
sotva viditeľná cez pätový otvor. V takýchto náročných prípadoch bude päta časom klesať, ak je 
dostatočný pohyb členka. Násilné zatláčanie päty do ortézy AFO a prílišné utiahnutie 
prostredného remienka môže viesť k podráždeniu kože, vredom a zníženému noseniu ortézy.
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6. Keď sú remienky utiahnuté a päta je bezpečne na mieste, zatvorte pracku na palcovom remienku 
a podľa potreby znovu utiahnite ostatné remienky.

4.3 Abdukčná tyč Ponseti®
Tyč má byť nastavená tak, aby sa šírka tyče rovnala, alebo bola o niečo širšia než je šírka ramien dieťaťa. Šírku ramien dieťaťa merajte od 
vonkajšej strany ľavého ramena po vonkajšiu stranu pravého ramena. Dĺžku tyče upravte od stredu päty ľavej platničky do stredu päty 
pravej platničky tak, aby sa rovnala nameranej šírke ramien.

1. Na uvoľnenie závrtných skrutiek v zámku tyče použite dodaný imbusový kľúč. Šírku tyče nastavte na šírku ramien dieťaťa pomocou 
strednej skrutky v uzáveroch päty ako vodidlo. Znovu utiahnite závrtné skrutky na zámku tyče.

2. Skrutkovačom uvoľnite strednú skrutku v uzávere päty; odstráňte vonkajšiu skrutku. Svorku otočte na požadovaný ukazovateľ uhla, 
aby bola vonkajšia rotácia nastavená podľa určenia lekára. Vonkajšiu skrutku znovu vložte do príslušného otvoru. Utiahnite 
obidve skrutky.

           
3. Svorku zasúvajte do podošvy ortézy AFO dovtedy, kým nepočujete „cvak“ – keď sú správne zasadené, bude počuť cvaknutie. 

Skontrolujte, či sú zámok tyče a svorky na rýchle uvoľnenie spojené po montáži potiahnutím ortézy AFO na kontrolu, či sa neodpojí 
od tyče. Ak zistíte poškodenie, prestaňte produkt používať a kontaktujte zákaznícke služby.  

5 PRÍPRAVA

5.1 Ako prenášať a uchovávať produkt
Členková ortéza na nohu Mitchell Ponseti® a abdukčná ortéza Ponseti® sa prepravujú pri izbovej teplote a pri preprave a skladovaní 
si nevyžadujú žiadne osobitné zaobchádzanie.

6 ÚDRŽBA

6.1 Opakované použitie pomôcky 
Všetky časti boli navrhnuté na použitie jedným pacientom za normálnych podmienok použitia a podľa predpisu lekára.
Normálne použitie zahŕňa každodenné zakladanie ortézy AFO a abdukčnej tyče Ponseti® a používanie do 23 hodín denne alebo 
podľa predpisu.
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6.1.1 Čistenie pomôcky
Čistenie pomôcky:

1. Ortézu AFO perte ručne alebo v práčke v studenej vode, na jemnom cykle a s jemným saponátom. 
2. Pred použitím nechajte ortézu AFO úplne uschnúť na vzduchu.

  Pri praní členkovej ortézy na nohu Mitchell Ponseti® nepoužívajte horúcu vodu. Môže to spôsobiť zdeformovanie, scvrknutie, 
oddelenie alebo rozštiepenie syntetických semišových remienkov. Ortézu AFO nedávajte do mechanickej sušičky. Sušte len na 
vzduchu.

6.2 Ako prezerať produkt
Členkovú ortézu na nohu (AFO) Mitchell Ponseti® a abdukčnú ortézu Ponseti® je potrebné prezrieť zakaždým, či správne sedí, 
neobsahuje výrobnú chybu alebo poškodenie predtým, než sa založí dieťaťu na nohu.

  Členkovú ortézu na nohu (AFO) Mitchell Ponseti® a abdukčnú ortézu Ponseti® pozorne prezrite pred každým použitím. 
Nikdy  nepoužívajte ortézu AFO alebo tyč, ktorá je poškodená, zlomená alebo nefunguje správne, pretože to môže zraniť dieťa 
a spôsobiť neúčinnosť liečby. Podľa potreby kontaktujte zákaznícky servis a požiadajte o podporu.

7 RIEŠENIE PROBLÉMOV 

7.1 Ako identifikovať a riešiť problémy

7.1.1 Riešenie problémov nekvalifikovanými osobami

Chyba Príčina Riešenie

U dieťaťa sa objavia pľuzgiere alebo iné 
poškodenie kože Nevyhovujúca ortéza alebo použitie Kontaktujte lekára alebo poskytovateľa 

zdravotnej starostlivosti.

Poškodená ortéza AFO (do 6 mesiacov 
nosenia)

Výrobný defekt alebo poškodenie pri 
normálnom použití Kontaktujte miesto nákupu.

Poškodená ortéza AFO (po 6 mesiacoch 
nosenia) Poškodenie pri normálnom použití Kontaktujte miesto nákupu.

Poškodená tyč, konektor svoriek na rýchle 
uvoľnenie, uzáver päty alebo zámok tyče Poškodenie pri normálnom použití Kontaktujte miesto nákupu.

Nesprávna veľkosť (do 7 dní od prijatia) Chyba stanovenia veľkosti Kontaktujte miesto nákupu.

7.2 Často kladené otázky

Otázka Odpoveď

Pracky idú zvnútra chodidla 
alebo zvonka chodidla?

Ortéza AFO je navrhnutá tak, aby boli pracky nastavené zvnútra chodidla. Táto konštrukčná 
charakteristika má pomáhať rodičom pri zakladaní a skladaní ortézy AFO. Ponsetiho odborníci 
dovoľujú pracky zvonka chodidla podľa profesionálnej preferencie alebo výhodnosti pre zákazníka. 
Orientácia praciek zvonka nezmení výkon ani riziko zranenia.

Moja objednávka bola práve 
doručená, a ortéza AFO 
vyzerá príliš veľká/príliš malá. 
Existuje iná veľkosť, ktorá by 
lepšie fungovala?

Kontaktujte miesto nákupu.

Päta dieťaťa nie je dolu 
v ortéze AFO. Je niečo 
nesprávne?

Ak päta nie je viditeľná v pätovom otvore, poraďte sa s lekárom na zaistenie, aby bola konská noha 
plne korigovaná. Ak lekár stanoví, že korekcia je dobrá, nemusí byť potrebné pätu zatláčať nadol do 
ortézy AFO, pretože to môže viesť k podráždeniu kože, nepríjemným pocitom v ortéze a zníženému 
noseniu ortézy.
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Otázka Odpoveď

Ako dlho vydrží každý pár 
ortéz AFO?

Ortéza AFO vydrží v priemere 3 – 9 mesiacov. Niektoré deti rastú rýchlo a budú potrebovať novú 
ortézu AFO do troch mesiacov. Ako sa rast dieťaťa spomalí, dá sa očakávať, že každá ortéza AFO 
vydrží dlhší čas.

Ako dlho vydrží tyč?
Tyče sú nastaviteľné a mali by vydržať približne 2 – 3 úpravy ortézy AFO. Šírka tyče sa musí pravidelne 
kontrolovať a upravovať, aby sa rovnala šírke ramien dieťaťa alebo podľa odporúčania lekára alebo 
ortotika.

8 PRÍLOHA I – VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

8.1 Voliteľné príslušenstvo

Obrázok Názov Popis

Adaptér
Univerzálna montáž, ktorá poskytuje výhody systému svoriek na rýchle uvoľnenie Ponseti® 
pri použití alternatívnej ortézy AFO. To zákazníkovi umožňuje pripevniť širokú škálu korekčných 
ortéz AFO k abdukčnej tyči Ponseti®.

9 GLOSÁR

Termín Význam

Abdukčná ortéza na nohu Abdukcia je pohyb, ktorý odťahuje štruktúru alebo časť od stredovej čiary tela. Abdukčná ortéza na nohu 
udržiava nohu v správnom zarovnaní so stredovou čiarou.

Členková ortóza na 
nohu (AFO)

Ortéza AFO je dlaha, obvykle vyrobená z plastu, ktorá sa nosí na dolnej časti nohy a chodidle na podporu 
členka a držanie chodidla a členka v správnej polohe.

Dorziflexia Dorziflexia je ohyb nohy smerom nahor od členka.

Equinus
Equinus je stav, pri ktorom je ohybný pohyb nahor od členkového kĺbu obmedzený. Osobe so stavom 
equinus chýba ohybnosť na umiestnenie špičky chodidla smerom k prednej časti nohy. Equinus sa môže 
vyskytovať na jednom alebo obidvoch chodidlách.

Konská noha (talipes)

Konská noha (talipes equinovarus) je bežná vrodená chyba, pri ktorej je noha vykrútená do nesprávneho 
tvaru alebo polohy. 
Pri konskej nohe vyzerá chodidlo prekrútené a dokonca môže vyzerať, akoby bolo hore nohami. Napriek 
svojmu vzhľadu konská noha samotná nespôsobuje žiadne nepríjemné pocity alebo bolesť.
Liečba je obvykle úspešná a zahŕňa naťahovanie a odlievanie sadry (Ponsetiho metóda) alebo 
naťahovanie a ovíjanie páskou (francúzska metóda). Niekedy je potrebný chirurgický zákrok.

Odlievanie sadry Postup na udržanie konskej nohy na mieste po manipulácii. Noha sa obalí výstelkou, potom sa aplikuje 
sadra a sadrový odliatok sa vytvaruje na mieste. 

Ortotik
Ortotik je zdravotnícky pracovník, ktorý vyrába a upravuje ortézy a dlahy (ortózy) pre ľudí, ktorí 
potrebujú pridanú podporu pre časti tela, ktoré sú oslabené kvôli zraneniu, ochoreniu alebo poruchám 
nervov, svalov alebo kostí.

Ponsetiho metóda Ponsetiho metóda je nechirurgický proces na liečbu konskej nohy, ktorý vyvinul Dr. Ignacio Ponseti. 
Táto metóda používa jemnú manipuláciu a zaliatie do sadry na postupný pohyb nohy do správnej polohy. 
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Termín Význam

Tenotómia
Uvoľnenie Achillovej šľachy, tiež známe ako tenotómia, je chirurgický zákrok, ktorý zahŕňa prerezanie 
Achillovej šľachy na umožnenie konečnej dorziflexie chodidla. Tento zákrok sa používa na korekciu 
deformity equinus videnej pri konskej nohe.

Tlakové podložky Tlaková podložka je kus mäkkej, pružnej gumy, ktorá sa pripevňuje k prostrednému remienku ortézy 
AFO na zaistenie doplnkovej úľavy od tlaku remienku.

10 LEGENDA K IKONÁM

Ikona Význam Ikona Význam

Členková ortéza na nohu (AFO) Upozornenie

Oprávnený zástupca pre Európske spoločenstvo Dátum výroby

Výrobca Registrovaný dovozca

Jeden pacient, viac použití Nesterilné

Uvádza, že položka je zdravotnícka pomôcka Katalógové číslo

Označenie CE (v súlade s nariadením [EÚ] 
2017/745 Európskeho parlamentu a Rady zo 
dňa 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach)

Kód dávky

Pozri návod na použitie


