
 

 

 

 

But pneumatyczny z kontrolą ciśnienia 

 
  Instrukcja użytkowania: 06.2014  

 

Orteza wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku  urazów, chorób i dysfunkcji stawu skokowego, stopy 

oraz dystalnej części goleni. Konstrukcja ortezy efektywnie stabilizuje staw skokowy i stopę, zapobiega obrzękom. 

Zastosowany system kontroli ciśnienia zapobiega niekontrolowanej aplikacji zbyt silnej kompresji, a w efekcie 

zaburzeniom trofiki skóry zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czucia, krążenia w obszarze działania ortezy czy 

diabetyków. 

 
 

Wskazania 

 

Przeciwdziałanie obrzękom i stabilizacja w przypadku: 

 urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy i dystalnej części goleni, 

 skręceń stawu skokowego, śródstopia i stępu drugiego i trzeciego stopnia , 

 doleczania stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia, 

 po zabiegach operacyjnych w/w okolicy, 

 zmian zapalnych ścięgna Achillesa oraz ścięgien prostowników i zginaczy stopy. 
 

Przeciwwskazania 

 

Niestabilne złamania w obrębie stopy, stawu skokowego i goleni. Otwarte, trudno gojące się rany w obszarze 

działania ortezy. 

 

UWAGA 

O czasie i sposobie użytkowania ortezy decyduje lekarz lub fizjoterapeuta. Nie zdejmuj ortezy bez 

konsultacji z Twoim terapeutą. 

Jeśli zauważysz jakiekolwiek podrażnienia skóry, otarcia lub odczuwasz dyskomfort podczas 

użytkowania ortezy skonsultuj się z Twoim terapeutą. 

 

Opis produktu 
Orteza składa się ze sztywnego, perforowanego korpusu, który zapewnia efektywną stabilizację, ale umożliwia 

jednocześnie swobodną cyrkulację powietrza. Profilowana podeszwa pozwala na chód zbliżony do fizjologicznego 

(normalnego). Cztery taśmy stabilizacyjne są ułożone tak, aby nie wywierać bezpośredniego nacisku na staw 

skokowy. Wewnętrzna wyściółka wykonana z miękkiego, oddychającego materiału zawierająca dodatkową 

ochronę palców oraz wewnętrzne komory powietrzne umożliwiają regulacje kompresji tkanek miękkich i siły 

stabilizacji. Zastosowanie komór powietrznych pozwala na idealne dopasowanie do kształtu kończyn, dlatego 

orteza jest uniwersalnym zaopatrzeniem prawej i lewej kończyny. Unikatowy system kontroli ciśnienia pozwala na 



ocenę właściwego stopnia kompresji bezpiecznego dla skóry i tkanek miękkich w obszarze działania ortezy. Orteza 

jest produktem wielokrotnego użytku. Łatwość zdejmowania i zakładania pozwala na utrzymanie właściwej 

higieny. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sposób użytkowania 

 

Po raz pierwszy orteza powinna być zakładana na zlecenie i pod nadzorem wykwalifikowanego 

personelu medycznego. Pamiętaj o właściwym doborze rozmiaru, co zapewni właściwe działanie 

ortezy. Przed założeniem ortezy przygotuj układ elektroniczny kontroli ciśnienia 2 (patrz opis 

poniżej: „Działanie układu elektronicznego”). 

 

Aby założyć ortezę odepnij wszystkie taśmy stabilizujące 8 oraz układ elektroniczny 2 przy 

użyciu niebiesko-czarnej złączki 5 – trzymając wciśniętą dwoma placami niebieską blokadę 

należy wyjąć przewód. Następnie zdejmij przednią część korpusu 7 (z tworzywa). Rozepnij 

wyściółkę 1 i wyjmij ją z korpusu. 

 

Umieść stopę w wyściółce. Pamiętaj, aby sprawdzić przed założeniem czy komory powietrzne nie 

są napompowane. Zapnij wyściółkę zasłaniając palce. 

 

 

Umieść kończynę w wyściółce w korpusie ortezy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie załóż przednią część korpusu 7 i zapnij taśmy stabilizujące 8.  

 

 

Przyłącz układ elektroniczny przez wsunięcie wężyka w czarną złączkę 5. Aby napompować komory powietrzne 

zakręć czarny zawór 4 (ustaw w pozycji „inflate”), a następnie naciskaj pompkę 3 aż do uzyskania właściwego 

ciśnienia w komorach powietrznych . Poziom ciśnienia jest kontrolowany przez unikatowy system kontroli 

ciśnienia, którego działanie zostało opisane poniżej. Jeśli chcesz zmniejszyć ciśnienie w komorach przekręć zawór 

4 do pozycji „deflate”. 
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Działanie układu elektronicznego 

 

Urządzenie elektroniczne jest przeznaczone do informowania użytkownika o poziomie ciśnienia panującego w 

ortezie stopowo-goleniowej. 

  

 
Wyróżniamy 3 poziomy ciśnienia: 

A. ciśnienie dopuszczalne, 

B. ciśnienie dopuszczalne warunkowo, 

C. ciśnienie niedopuszczalne.  

 
1. Montaż baterii 

Zdjąć pokrywę tylną obudowy (odkręcić śruby mocujące) i włożyć baterię 12v 23a. Wkładając baterię należy 

zwrócić uwagę na poprawne ustawienie biegunów baterii zgodnie z oznaczeniem w gnieździe baterii.  Po włożeniu 

baterii należy zamknąć pokrywę i przykręcić śrubami.  

 

UWAGA 

Podczas montażu baterii nie należy używać przycisku serwisowego znajdującego się na płytce 

elektronicznej obok gniazda baterii. W razie przypadkowego użycia należy przeprowadzić proces 

kalibracji (patrz opis: „Kalibracja”). 

 

2. Włączanie zasilania 

Urządzenie uruchamia się za pomocą przycisku E. Po krótkim naciśnięciu przycisku zapala się dioda zielona.  

 

3. Pompowanie i tryb pracy 

Po włączeniu zasilania należy zacząć pompować but. W czasie pompowania komór powietrznych ortezy kończyna 

powinna być nieruchoma i swobodnie spoczywać na podeszwie buta. 

W trybie A, podczas pompowania pali się dioda zielona oznaczająca, iż układ cały czas pracuje.   

Przejście w tryb B, czyli ciśnienia dopuszczalnego warunkowo sygnalizowane jest pulsowaniem diody zielonej jak 

również krótkimi sygnałami dźwiękowymi. Będąc w tym trybie należy przestać koniecznie pompować but.  

Dalsze pompowanie powoduje przejście w tryb C pracy urządzenia. W tym zakresie ciśnienie jest 

niedopuszczalne. Stan pracy sygnalizowany jest zapaleniem diody czerwonej jak również ciągłym sygnałem 

dźwiękowym.  Stan oznacza przekroczenie dopuszczalnego ciśnienia. Jest to poziom ciśnienia niebezpieczny 

dla zdrowia. Urządzenia nie można wyłączyć. Należy odkręcić zawór odprowadzający powietrze (ustawienie 

”deflate”), aby obniżyć poziom ciśnienia w komorze powietrznej ortezy, aż do momentu ponownego 

zapalenia się diody zielonej. Wówczas zakręcić zawór (pozycja „inflate”). Zmniejszenie ciśnienia w ortezie 

do stanów bezpiecznych dla użytkownika dopiero pozwala na wyłączenie urządzenia.  

 

4. Wyłączanie układu 
Urządzenie wyłącza się automatycznie po 15 sekundach, jeśli orteza nie jest pompowana. 

Urządzenie można wyłączyć również trzymając 5 sekund przycisk E włącz/wyłącz, aż 3 razy mignie dioda 

czerwona . 

 

5. Wymiana baterii  

W przypadku migania diody niebieskiej pomiar nie jest już możliwy. Układ wyłącza się automatycznie po 5 

mignięciach diody niebieskiej. Należy odkręcić kurek odprowadzający powietrze z ortezy i wymienić baterię. 

Wkładając baterię należy zwrócić uwagę na poprawne ustawienie biegunów baterii zgodnie z oznaczeniem w 

gnieździe baterii.  Następnie zamknąć pokrywę i przykręcić śrubami. Układ po włożeniu nowej baterii jest gotowy 

do ponownej pracy.  

 



Zużytą baterię należy oddać do najbliższego sklepu elektrycznego jeśli dysponuje pojemnikiem na zużyte 

baterie bądź odnieść do lokalnego punktu zbierania surowców.  

Uszkodzony lub zużyty wyrób nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw 

domowych. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazanie wyrobu po zakończeniu eksploatacji do 

miejscowego centrum usuwania odpadów lub do serwisu wytwórcy, pod karą sankcji przewidzianych 

przez przepisy obowiązujące w  materii usuwania odpadów.  

 

Konserwacja 

Przed czyszczeniem wyściółki należy odłączyć układ elektroniczny, aby uniknąć jego zamoczenia. W tym celu 

należy wyjąć przewód ze złączki 5 trzymając jednocześnie dwoma palcami wciśniętą niebieską blokadę, a 

następnie zabezpieczyć przewód wychodzący z wyściółki ortezy żółtym korkiem 6 znajdującym się przy złączce. 

Wyściółkę należy czyścić gąbką z dodatkiem łagodnego detergentu, unikając nadmiernego przemoczenia, nie 

chlorować, nie prać chemicznie, nie wykręcać. Suszyć z dala od sztucznych źródeł ciepła. Suszyć w postaci 

rozłożonej. Nie prasować. Nie wyjmuj piankowej wyściółki, która jest przymocowana bezpośrednio do korpusu 

ortezy w części podeszwowej. Korpus czyścić wilgotną ściereczką.  

 

Kalibracja 

W przypadku naciśnięcia przycisku serwisowego podczas wymiany baterii należy przeprowadzić proces kalibracji. 

W tym celu należy odłączyć układ elektroniczny od wyrobu przy użyciu niebiesko-czarnej złączki 5 – trzymając 

wciśniętą dwoma palcami niebieską blokadę wyjąć przewód. Włożyć nową baterię  Włączyć układ przy użyciu 

przycisku E – powinna zaświecić zielona dioda. Nacinać przycisk serwisowy na układzie elektronicznym. 

Poczekać chwilę. Zapalnie diody niebieskiej oznacza poprawne przeprowadzenie kalibracji. Układ wyłączy się 

automatycznie. Można zamknąć obudowę i przykręcić śrubami. Zapalnie diody czerwonej – oznacza niepoprawną 

kalibrację. Należy powtórzyć proces. W przypadku przeprowadzanie niepoprawnych prób kalibracji należy 

skontaktować się z serwisem. 
 

UWAGA 

Nie przestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może 

spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory 

bakteryjnej. Nie należy stosować ortezy na żele i maści rozgrzewające 
 

 

 

 

 

 

.  
OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA 

 

Dane techniczne 

 

Nr modelu:  Scamper marki Qmed  

Zasilanie: bateria 12V, a23 

Wymiary: 300 x 450 x 120 mm 

Ciężar: 1,2 kg 

Akcesoria: instrukcja obsługi, torba do przechowywania 

Warunki pracy: 

Temperatura otoczenia: 10 - 40 °C 

Wilgotność względna: 10 - 85% (brak kondensacji) 

Warunki transportu i przechowywania: 

Temperatura otoczenia: -5 - 50 °C 

Wilgotność względna: maks. 85% (brak kondensacji) 

 
 

mdh sp. z o.o., 90-349 Łódź, ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24, Polska  tel. +4842 6748384, fax.+48426365221,       

www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl  

Rozmiar S M L XL 

Rozmiar obuwia  36-39 38-42 42-46 > 46 
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