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1. TÄMÄN ASIAKIRJAN TARKOITUS
Tämän asiakirjan päätarkoituksena on ilmoittaa potilaalle tämän lääkinnällisen laitteen käytön aikana noudatettavat ohjeet ja varotoimet. Näiden ohjeiden noudattaminen takaa myös tuotteen pitkäikäisyyden.

2. TÄRKEIMMÄT TUOTETIEDOT
2.1. Tuotteen nimi
Easy Walk® nilkka-jalka orthosis (AFO)
Tuotemalli

Tuotteen
koodi

Basic-UDI

EU-patentin
numero

Easy Walk® Fixation AFO

AFO10F

477903210EWAFO10FSZ

LT5887

Easy Walk® Stability AFO

AFO10T

477903210EWAFO10TTV LT5874

Easy Walk® Advance II AFO AFO12A

477903210EWAFO12ASV LT5450

Easy Walk® Advance AFO

AFO10A

477903210EWAFO10ASP LT5450

Easy Walk® Eco AFO

AFO10E

477903210EWAFO10ESX

LT5450

2.2. Valmistaja
Ortho Baltic UAB
Taikos Ave. 131A, LT-51124 Kaunas, Liettua
+370 37 473970
info@orthobaltic.lt
www.orthobaltic.eu
2.3. Käyttötarkoitus ja etuudet
Easy Walk® preg hiilikuituiset nilkka-jalka ortoosit (APO) on suunniteltu tukemaan potilasta, jolla on jalkapudotustila. Easy Walk®-laitteet optimoivat toe-hissin kävelysyklin
aikana olevan energian paluun vuoksi hiilikomposiittien avulla.
2.4. Merkkejä
Easy Walk® Advance
Easy Walk® Advance II
Easy Walk® Eco
• Jalan pudotus toissijainen
   neurologisiin häiriöihin

Easy Walk® Stability

Easy Walk® Fixation

• Jalan pudotus toissijainen
   neurologisiin häiriöihin
• Nilkan epävakaus
• Spastisuus (lievä taso)
• Proprioseptinen alijäämä

• Jalan pudotus toissijainen
   neurologisiin häiriöihin
• Vakava nilkan epävakaus
• Spastisuus (lievä-kohtalainen taso)
• Proprioseptinen alijäämä

2.5. Vasta
•    Vakavat nilkan ja jalan epämuodostumia
•    Vakava spastisuus
•    Ödeema
•    Vasikan ja jalka-ihon tulehdukselliset vauriot

3. VAROITUKSET JA VAROTOIMET
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa ortoosin vaurioitumiseen ja vaaralliseen käyttöön. Se voi myös mitätöidä takuun.
3.1. Sopiva
Vain sertifioitu ortoosi voi sopia sinulle tämän ortoosin kanssa. Ammattilaisen on
neuvottava sinua laitteen käytöstä. Tämän käyttöohjeen lausumat on selitettävä myös
sinulle. Käy säännöllisesti orthosistillasi seurannassa ja noudata aina hänen ohjeitaan.
Tämän ortoosin käyttäjän painoraja on 120 kg.
3.2. Käyttörajoitukset
Ortoosi on tarkoitettu liikkumishäiriön osittaiseen kompensoinniin eli ortoosi auttaa
potilasta liikkumaan. Se ei kuitenkaan suorita täysin terveen jalan toimintoja eikä
anna potilaalle muita fyysisiä lisäominaisuuksia. Päinvastoin, ortoosi voi haitata tiettyjen liikkeiden suorittaa tiettyjä liikkeitä, jotka voidaan tehdä terveellä jalalla. Siksi on
tarpeen olla tietoinen mahdollisesta riskistä, joka syntyy tietyissä tilanteissa, esimerkiksi silloin, kun ylitys tapahtuu välittömästi, kun ilmestyy odottamaton este jne.
3.3. Päivittäinen aktiivisuus
Ortoosi luodaan tavallisille päivittäisille liikkeille ja sitä voidaan taivuttaa rajoitetusti.
Liiallista ja äkillistä taivumista mihin tahansa suuntaan on kuitenkin vältettävä. Tämä
lyhentää ortoosin pitkäikäisyyttä ja voi johtaa äkilliseen rikkoutumiseen, joka voi jopa
aiheuttaa vamman. Siksi ole varovainen, ettet ylitaita AFO: ta, kun menet alakertaan
tai yläkertaan ja kyykyssä.
Älä seiso liikaa vain jalalla enkä koskaan toisaalla. Jos et ole varma, aseta koko jalkasi
varovasti pinnalle, jotta et liukastu onnettomuuksiin.

Yleensä suositellaan aktiivista elämää. Tätä ortoosia voidaan käyttää joissakin urheilutoiminnoissa rajoituksin. Jokainen tapaus on kuitenkin yksilöllinen. Keskustele
ortoosistisi kanssa päivittäisistä aktiviteeteistasi ja erityistarpeistasi ja noudata hänen
neuvojaan varmistaaksesi AFO:si turvallisen käytön.
Jos tunnet epätavallista epämukavuutta ortoosin käytön aikana, lopeta käyttö ja ota
yhteyttä Orthostiin.
3.4. Kengät ja muut komponentit
Ortoosia saa aina käyttää vain yhdessä ortoosin hyväksymän kengän, pohjallisten,
pehmusteiden, hihnan ja muiden komponenttien kanssa.
AFO, jolla on väärä kenkä, voi menettää toiminnallisuutensa ja jopa aiheuttaa onnettomuuden.
Ortoosin ja jalan välillä on oltava tiettyjä välikerroksia ihovaurioiden (ärsytysten,
haavaumien ja muiden) estämiseksi.
Katso lisätietoja osiosta 4.
3.5. Ihon seuranta
On suositeltavaa tutkia jalka joka kerta ortoosin käytön jälkeen. Jos näet ihoärsytystä,
rakkuloita tai tunnet epämukavuutta, lopeta ortoosin käyttö ja ota yhteys ortoosiin.
Ole erityisen varovainen, jos sinulla on diabetes.
3.6. Päivittäinen ortoosin seuranta
Tarkista ortoosi päivittäin, onko aineellisissa ryppyissä vaurioita, kulumista tai muodostumista. Jos havaitset jotain, älä käytä ortoosia enempää ja ota yhteyttä ortoosistiin.
Ole varovainen rikkoutuneen ortoosin kanssa - haljenneet hiiliosat voivat olla teräviä
ja aiheuttaa
vamma.
Tarkista, että hihnat, pehmusteet ja pohjalliset eivät ole kuluneet. Jos näin on, ota
yhteyttä Orthotistiin ja pyydä uutta korvaajaa.
3.7. Ortoosin muuttaminen
Älä leikkaa, kuumenna tai muuta ortoosiasi millään tavalla, koska se voi vaurioittaa tai
heikentää laitteen toimivuutta. Muutokset saa tehdä vain orthoristi.

4. MITEN ORTOOSI LAITETAAN
Ortoosi kengällä, sukka ja pohjallinen täydentävät toisiaan. Ortoosia ei voi käyttää yksin. Vain ortoosistisi valitsema yhdistelmä kaikkia elementtejä yhdessä tarjoaa aiotun
toiminnallisuuden.
Easy Walk® ja AFO: n kolme vaihetta:
1.  Laita ortoosi kengässä ja sujauta jalkasi sisään;
2.  Kiinnitä ortoosi vasikan hihnalla;
3.  Kiinnitä kenkä tiukasti.
4.1. Kengät
Jotta ortoosi voidaan paikantaa oikein, kengän on täytettävä seuraavat vaatimukset:
•    kantapään korkeuden on oltava oikea ja sen on oltava määrättyä AFO:ta vastaava;
•    niiden on oltava vakaita ja tarjottava asianmukaista tukea kaikilta puolilta,
      erityisesti kantapäästä;
•    korkeuden on oltava enintään malleolus, ei korkeampi;
•    on kiinnittyvä lujasti, mikä rajoittaa jalan liukumista mihin tahansa suuntaan

4.2. Välitasot
Ortoosin ja jalan välissä on oltava välikerroksia:
•   Ortoosia on aina käytettävä pehmusteen kanssa;
•   Pohjallinen tai peitemateriaali on kiinnitetty jalkalevyn yläosaan.
•   Sukkia on käytettävä ihon suojaamiseen ja hengityksen vähentämiseen.
4.3. Vasikan osan kiinnitys
Vasikan hihnat on kiinnitettävä tiukasti, mutta ei liian tiukasti verenkierron rajoittamisen välttämiseksi.
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Advance II: säädähihnan pituus koukulla & silmukalla ja käytä magneettista solki
kiinnitykseen.
Kiinnitä kiinni pitelemällä yhdellä kädellä soljen A-osaa ja kiristämällä hihna vetämällä
B-osa A-osan yli. Magneetti nappaa molemmat osat yhteen ja lukitsee ne turvallisesti.
Avaa vetämällä vetokieleke (C) irti.

5. HOITAA
Tarkista ortoosi päivittäin kohdassa 3. Puhdista AFO tarvittaessa kostealla liinalla. Pese
pehmusteet jopa 40 °C:ssa ja ilmakuivaa.

6. DISPOSAL
Ortoosi on hävitettävä kansallisen lainsäädännön ja määräysten mukaisesti.

7. RAPORTIT
Käytännön kokemus tästä AFO: sta on kriittinen Easy Walk® -tuotteiden kehittämiselle. Jos sinulla on valituksia, kommentteja tai ideoita AFO: n parantamiseksi,
ilmoita siitä Orthotistille tai valmistajalle sähköpostitse info@orthobaltic.lt
Jos laitteeseen liittyy vakavia vaaratilanteet, ilmoita niistä Orthotistille, valmistajalle
tai paikalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ortho Baltic UAB
Taikos Ave.131, LT-51124
Kaunas, Liettua
+370 37 473970
info@orthobaltic.lt
www.orthobaltic.eu
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