Kontakt
Hvis du har nogle spørgsmål angående behandlingen, er du velkommen
til at kontakte Bandagist-Centret.
Skulle der mod al forventning forekomme nogen alvorlig hændelse, eller ske en
forværring af din tilstand som direkte følge af brugen af dit hjælpemiddel er det
vigtigt, at du indberetter det til os.
Telefon: 87 42 51 00
Web:
bandagist.nu

Særlige forhold
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Vejledning i Ponseti
Klumfodsbehandling
med Mitchel-skinne

Bandagist-Centret har efter lægelig
ordination og som et led i den aktuelle
behandling af klumpfødder tilpasset
og udleveret en Mitchel-skinne.
Sammen med den mundtlige og praktiske vejledning, der er givet af bandagist, læge, terapeut
eller sygeplejerske i forbindelse med tilpasning og udlevering af skinnen, udgør dette en samlet
vejledning i brugen af skinnen. Skulle der undervejs opstå spørgsmål om skinnen eller brugen af
den, er man altid velkommen til at kontakte Bandagist-Centret. Dette kan ske enten via
telefon 87 42 51 00 eller ponseti@bandagist-centret.dk.

Beskrivelse
Mitchel-skinnen består af en højre og venstre
sko, samt en skinne som forbinder skoene og
som klikkes på under hver sko. Skoene sikrer
at fødderne holdes fast, og skinnen sætter
fødderne i rette udadrotation og vinkel.
Har barnet klumpfod på begge sider, er
skinnen indstillet til at sætte begge fødder
med samme udadrotation. Er klumpfoden
ensidig, sættes den påvirkede fod i en større
udadrotation end den upåvirkede fod. Højre
og venstre fod vil derfor ikke sidde helt ens
på skinnen.

Anvendelse
Skinnen bruges 23 timer i døgnet de første
3 måneder fra udlevering, eller til andet er
anvist af lægen. Herefter bruges skinnen i de
sovende timer til barnet er 4 år.
Barnet skal altid have strømper på i skoene.
Kontroller at strømpen ikke folder, da dette
kan give anledning til mærker. Det kan ved
nogle strømper være en fordel at vende vrangen ud, så syningen ved tæerne vender udad.

Det er bedst at give barnet sko og bøjle på,
når det ligger på ryggen eller sidder med
fødderne lige ud foran sig. Det kan være
svært at få foden til at ”glide” ned i sandalen,
så sørg for at placere hælen ned i sandalen
først og skub den godt tilbage i sandalen og
spænd stropperne. Hvis foden bevæger sig
inde i sandalen, så start forfra!
Vær opmærksom på at spænderne skal sidde på indersiden af foden. Bliver der tvivl
om hvilken sko der er højre og venstre, kan
dette læses inden i skoen. Stram altid den
midterste strop først. Sørg for at pløsen
sidder glat og i rigtig vinkel, før de andre to
stropper lukkes. Denne strop er vigtigst og
skal være godt stram. Når skoene er sat på
klikkes de på skinnen.
Vær opmærksom på at stropperne kan give
sig og det er derfor nødvendigt at spænde
dem et hul eller to mere ind med tiden.

Bleskift og bad
Skoene og skinne må tages af ved bleskift
og bad.

Skostørrelse

Vedligeholdelse

Skostørrelsen er angivet i det lille mærke
monteret ved hælen mellem de to lag. Højre
er angivet med ”R” efterfulgt af et tal som
angiver skoens størrelse fx R1 (højre str. 1).
Venstre er angivet med et ”L”.
Skoen er for lille når tæerne når kanten på
skoen og Bandagist-Centret kontaktes så
der kan aftales tid til udlevering af nye sko.
Røde mærker – hvad nu?
Såfremt der kommer røde mærker skal disse forsvinde indenfor 10 -15 minutter, ellers
kontaktes Bandagist-Centret på 8742 5100
eller tag evt. et foto og mail det til ponseti@
bandagist-centret.dk.

Kontrollér jævnligt skinnen for synlige fejl
og slitage og få skinnen efterset og justeret i
Bandagist-Centret, hvis noget sådant skulle
indtræffe.

Sko
Når barnet bliver stort nok til at skulle have
sko, er der ikke specielle krav til hvordan
skoene skal se ud.

Hvad er forløbet?
1.	Efter gipsaftagning på sygehuset kører I direkte til Bandagist-Centret, hvor
sandalerne/ skinne udleveres.
2.	Første kontrol hos Bandagist-Centret er
1 uge efter udlevering af skinnen.
3.	Anden kontrol hos Bandagist-Centret er
4 uger efter den 1. kontrol.
4.	Når barnet vokser ud af skoene eller der
opstår gener, spørgsmål el. lign., kontakt
da Bandagist-Centret via telefon eller
mail: ponseti@bandagist-centret.dk.
5.	Lægekontrol foregår på sygehuset.
Sygehuset sørger for indkaldelse.

Allergi
Til skinnen og sandalerne er der ikke anvendt materialer, der er kendt som allergi
fremkaldende. Er du på forhånd bekendt
med et stof, barnet er allergisk overfor, bør
du oplyse dette til bandagisten, som så vil
tage hensyn til dette ved valget af de materialer, der har kontakt med huden.

Bandagist-Centret kan kun garantere for
skinnens funktion og sikkerhed, hvis man
henvender sig så snart, man ser eller fornemmer, at der er noget, der bør tilrettes,
ændres eller repareres. Vi kan ligeledes kun
påtage os ansvar for arbejde, der er udført i
Bandagist-Centret.
Hvor længe skinnen kan fungere optimalt,
kan ikke fastlægges entydigt. Men efterhånden som barnet vokser, skal skinnen tilrettes
og sandalerne udskiftes. Opstår der ellers
problemer, kan man altid henvende sig til
Bandagist-Centret.

Særlige risici
Skinnen må kun benyttes i overensstemmelse med de forskrifter for behandlingen,
som behandlerteamet har givet. Skinnen er,
bortset fra sin behandlingsmæssige funktion, udelukkende konstrueret til at kunne
holde til almindelige brugsbelastninger eller det som i øvrigt måtte være aftalt med
Bandagist-Centret.
Enhver overbelastning, uhensigtsmæssig
behandling eller mangelfuld vedligeholdelse
af skinnen kan føre til en reduktion af skinnens funktion og dermed dens behandlingsmæssige effekt og i yderste tilfælde ødelæggelse med risiko for at barnets sikkerhed kan
bringes i fare.

Bortskaffelse af skinnen
efter endt behandling
Når skinnen ikke længere skal anvendes, kan
den returneres til Bandagist-Centret eller
bortskaffes ved almindelig deponering.

