
Orteza unieruchamiająca   staw skokowy  

50S10 Malleo Immobil Walker, high 50S11 Malleo Immobil Walker, low
50S12 Malleo Immobil Air Walker, high 50S14 Malleo Immobil Air Walker, low
50S15 Malleo Immobil ROM Walker

  

Znaczenie symboliki

1 Cel zastosowania
Ortezy typu 50S10/50S11/50S12/50S14/50S15 Malleo Immobil Walker są stosowane wyłącznie do ortotycznego zaopatrzenia w obrębie stawu skokowego.
2 Wskazania i działanie
50S10 Malleo Immobil Walker, high: po uszkodzeniach więzadeł, tkanek miękkich i ścięgien, leczenie zachowawcze uszkodzeń kości przodostopia i śródstopia jak i kości 
stępu, leczenie pooperacyjne i zachowawcze złamania dalszego odcinka strzałki i złamań kości przodostopia, śródstopia i złamań stawu skokowego. 
50S11 Malleo Immobil Walker, low:  leczenie pooperacyjne i zachowawcze złamań kości przodostopia, kości śródstopia i/lub złamań stawu skokowego, po usunięciu 
wyrośli kostnej palucha koślawego (hallux valgus), uszkodzenia tkanki miękkiej stopy. 
50S12 Malleo Immobil Air Walker, high: leczenie pooperacyjne i zachowawcze złamań kości przodostopia, kości śródstopia i/lub złamań kostki, leczenie pooperacyjne i 
zachowawcze złamania dalszego odcinka strzałki, uszkodzenia tkanki miękkiej stopy, poważne skręcenie stawu skokowego.
50S14 Malleo Immobil Air Walker, low:  leczenie pooperacyjne i zachowawcze złamań kości przodostopia, kości śródstopia i/lub złamań kostki, po usunięciu wyrośli 
kostnej palucha koślawego (hallux valgus), uszkodzenia tkanki miękkiej stopy.
50S15 Malleo Immobil ROM Walker: leczenie zachowawcze uszkodzeń kości przodostopia i śródstopia jak i kości stępu, leczenie pooperacyjne i zachowawcze zerwanie 
ścięgna Achillesa,  po  uszkodzeniach więzadeł,  tkanek miękkich  i  ścięgien,  leczenie  pooperacyjne  i  zachowawcze złamania  dalszego odcinka strzałki  i  złamań kości 
przodostopia, śródstopia i/lub złamań stawu skokowego.
3 Wybór rozmiaru ortezy (rys. A)
Wyboru rozmiaru ortezy dokonuje się według rozmiaru obuwia.
4 Dopasowanie ortezy
Pierwszego dopasowania i przymiarki ortezy Malleo Immobil Walker, może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Przed oddaniem ortezy pacjentowi, należy sprawdzić jej  
prawidłowe dopasowanie do kończyny dolnej. W trakcie pierwszego dopasowania ortezy, rozpiąć wszystkie pasy Velcro i wyjąć lej (rys. 1). W przypadku Air Walker górny pas 
Velcro zostaje wyjęty z ortezy Walker łącznie z lejem (rys. 2). Umieścić stopę w leju (rys. 3) i zapiąć pasy Velcro leja (rys. 4 i 5). Następnie włożyć stopę łącznie z lejem do 
ortezy Walker. Zwrócić uwagę na prawidłowe ułożenie pięty w bucie ortezy (rys. 6). Stopa powinna znajdować się pod kątem równym 90°. Wyjąć pasy pomiędzy lejem i 
bocznym prowadzeniem ortezy Walker, poprzez przyciśnięcie szyny prowadzącej
od strony środkowej i bocznej, but ortezy zostaje zamontowany w ortezie (rys. 7). Zapiąć kolejno pasy Velcro ortezy Walker, rozpoczynając od pasa dolnego (rys. 8 i 9).
4.1 50S15 Malleo Immobil ROM Walker
Przegub ortezy ROM Walker można regulować o 7,5° od zgięcia grzbietowego równego 45° do zgięcia podeszwowego równego 45°.  Aby pozwolić na ruch zgięcia  
podeszwowego, należy ustawić za pomocą trzpnienia tarczę, znajdującą się za osłoną pleksiglas (rys. 10), usunąć trzpienie przegubu (rys. 11), ustawić żądany kąt i  
ponownie włożyć trzpienie (rys. 12). W celu regulacji zgięcia grzbietowego, należy postępować podobnie (rys. 13). Po dokonaniu ostatecznego montażu, należy dociągnąć 
śrubę imbusową
(rys. 13, punkt 1), używając dołączonego klucza imbusowego.

5 Zakładanie ortezy
W celu założenia ortezy Walker należy postępować następująco: rozpiąć pasy Velcro, włożyć stopę do ortezy Walker i zwrócić uwagę na ułożenie pięty (rys. 14). Zamknąć 
pas Velcro leja (rys. 15), następnie zamknąć kolejno pasy Velcro ortezy Walker, rozpoczynając od pasa dolnego (rys. 16 i 17).
5.1 50S12/50S14 Malleo Immobil Air Walker
W celu podwyższenia kompresji, należy naciskać pompkę (rys. 18, punkt 1), do momentu uzyskania wystarczającej stabilności ortezy Walker. Aby wypuścić powietrze, 
należy naciskać przycisk, znajdujący się pod pompką (rys. 18. punkt 2).



7 Przeciwwskazania

8 Wskazówki odnośnie użytkowania
Przed każdorazowym użytkowaniem ortezy, należy sprawdzić jej prawidłowe funkcjonowanie, dokonać kontroli pod zględem uszkodzeń i stanu zużycia. Jeżeli 
zapięcia na rzep, przeguby lub inne elementy ortezy są zużyte, należy zaprzestać jej stosowania. Czas codziennego użytkowania kortezy jak i okres jej stosowania 
ustala lekarz. Nie wolno dokonywać zmian w produkcie. Należy poinformować pacjenta o tym, aby w przypadku pojawienia się jakichkolwiek zmian (np. wzrostu
dolegliwości), niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Nie dopuścić do kontaktu produktu ze środkami zawierającymi tłuszcz i kwas, maściami lub środkami do 
pielęgnacji ciała.

Wskazówki odnośnie pielęgnacji (rys. B)
Poduszki należy prać w letniej wodzie, używając dostępnego w handlu proszku do tkanin delikatnych. Dobrze wypłukać. Suszyć na powietrzu. W trakcie suszenia, unikać 
bezpośredniego działania źródeł ciepła tj. promieni słonecznych, piecyków, lub kaloryferów.
INFORMACJA Latex Safe: Według stanu naszej wiedzy, produkt nie zawiera naturalnego kauczuku.
9 Ograniczenia w stosowaniu
Ortezy typu 50S10/50S11/50S12/50S14/50S15 Malleo Immobil Walker są przeznaczone do użytku tylko przez jednego pacjenta. Czas codziennego użytkowania ortezy 
jak i okres jej stosowania ustala lekarz, według wskazań medycznych.

10 Odpowiedzialność
Producent ponosi odpowiedzialność cywilnoprawną tylko wtedy, jeśli produkt został zastosowany w opisanych warunkach i w celu, do którego jest przeznaczony. Producent 
zaleca odpowiednie stosowanie produktu i jego pielęgnację według wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
11 Deklaracja zgodności
Produkt spełnia wymagania Dyrektywy 93/42/EWG dla produktów medycznych. Zgodnie z kryteriami klasyfikacyjnymi dla produktów medycznych według załącznika IX 
Dyrektywy produkt został zakwalifikowany do klasy I.  W związku z tym, zgodnie z załącznikiem VII Dyrektywy, Deklaracja zgodności została sporządzona na wyłączną 
odpowiedzialność firmy Otto Bock.
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