ERGON a.s. – výrobce zdravotnických prostředků na zakázku

Ortopedické vložky
Návod k použití – základní informace a pokyny

Vážený zákazníku,
Vložky ortopedické – dětské do 18 let včetně – individuálně zhotovené, kód ZP: 4000053 a vložky
ortopedické – speciální – individuálně zhotovované, kód ZP: 4000052 jsou zdravotnický prostředek
zhotovený na zakázku dle předpisu osoby kvalifikované podle vnitrostátního práva (předepisující lékař)
na základě individuální míry. Jsou navrženy tak, aby korespondovaly s aktuálním stavem Vašich
chodidel. Při používání výrobku se prioritně řiďte radami svého lékaře (obvykle se doporučuje zpočátku
jejich užívání, po dobu prvních 14 dnů, zvyšovat čas jejich nošení až do plného zatížení). Užitná doba
(životnost) výrobku závisí na intenzitě užívání, přičemž obvykle činí cca. 10 měsíců a překračuje tak
frekvenční limit uvedený v Oddílu C (Tabulka č. 2) zákona č. 48/1997 Sb. (2 páry / 1 rok, tj. 6 měsíců),
přičemž v případě použití odlehčených materiálů či u pacientů s vyšší hmotností či intenzitou užívání
může být i nižší. Zejména z hygienických důvodů nedoporučujeme jejich nošení po uplynutí užitné
doby.
S ohledem na rychlost růstu dětské nohy doporučujeme pravidelně kontrolovat, zda a nakolik je
velikost vložky pro dětského pacienta v průběhu času stále ještě vhodná. V případě nejasností se
obraťte na svého lékaře.
Ortopedické vložky jsou kompenzačním zdravotnickým prostředkem určeným ke korekci vrozených
i získaných vad nohou.
Vložky jsou zhotoveny individuálně na základě individuální míry a vyrobeny odpovídajícími výrobními
technologiemi. Skutečnost, že jsou navrženy a vyrobeny s ohledem na aktuální stav chodidel je jejich
působení individuální. Případný výčet vlastností různých druhů vložek představuje vždy pouze výčet
možných působení, konkrétní působení vždy závisí na odpovídajícím výrobku a terapeutickém účelu,
konstrukčním řešení, materiálovém složení jednotlivého výrobku. Některá působení se dokonce
mohou vzájemně vylučovat. Zamýšlené funkci je přizpůsobena i skladba materiálů s různými
vlastnostmi.
Vložky by měly být nošeny v konstrukčně nezávadné pohodlné obuvi s prostorovou rezervou pro vložky
a mírným navýšením v patní oblasti; nevhodná je zejména obuv špičatá, s volnou patou či vysokými
podpatky; vložky nejsou určeny pro nošení na bosou nohu. Vždy preferujeme, pokud jsou vložky
nošeny v jednom páru obuvi. Naše pracoviště Vám rady, bude-li to technicky možné, nabídnou službu
upravení výrobku pro konkrétní vhodnou obuv včetně korekce délky (zkrácení) a tloušťky (snížení).
Pokud vložky odpovídají užívané obuvi, nevyžadují většinou mimořádnou pozornost. Čas od času je
dobré vložky vyjmout, odstranit z nich zbytky textilií (žmolky z ponožek) a obuv nechat důkladně
vyschnout. Vložky se syntetickou krycí stélkou (např. Antishock; Colorfoam; EVA/200 multicolor) lze
otřít hadříkem s mýdlovou vodou. Krycí stélky z přírodních materiálů (useň) je možno otřít vlhkým
hadříkem bez mýdla a saponátu, textilní materiály, popř. materiály z mikrovláken (např. Orthosoft)
očistit pouze mechanicky. Vložky nesmí být vystaveny vysokému či náhlému teplu (např. sušení na
radiátoru, fénování, …) a být prány v pračce – viz symboly údržby.
Závažnou nežádoucí příhodu, ke které by došlo při používání výrobku, nahlaste prosím výrobci
a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).
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Konzultujte prosím každou změnu zdravotního stavu v důsledku používání prostředku s ošetřujícím
lékařem.
Možné nežádoucí vedlejší účinky: Obvyklé projevy při nošení vložek, které odpovídají situaci, době
strávené používáním a klimatickým podmínkám, jako je například zvýšená potivost.
Kontraindikace:
• Vložky nejsou určeny pro nošení v případě ulcerací jakéhokoliv původu nebo otevřených ran na
nohách.
• Další individuální kontraindikace může určit předepisující lékař.

Těšíme se na Vaši další objednávku. Případné dotazy a podněty směrujte prosím přímo na pracoviště
výroby ortopedické obuvi a vložek – e-mail: obuv@ergon.cz, tel.: +420 234 123 271. Pro uplatnění
práva odpovědnosti za vady postupujte v souladu s občanským zákoníkem. Při užívání zdravotnických
prostředků se prioritně řiďte radami svého odborného lékaře.

Ekologická informace:
Ortopedické vložky jsou vyráběny i z recyklovatelných a biologicky odbouratelných materiálů.
Použitý obal, později i vlastní doslouživší výrobek odevzdejte do sběru druhotných surovin.
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