
VAROITUKSET JA VAROTOIMET
1. TUOTE
SBI Walker-ortoosit ovat lääkinnällisiä laitteita ja ne ovat suunniteltu uusinta tekniikkaa 
käyttäen. Lisäksi ne ovat tarkastettu ja ne täyttävät direktiivin 93/42/ETY soveltuvat 
vaatimukset. Tästä huolimatta on tärkeää huomioida, että niiden mahdollisesti 
aikaansaamien vaarojen aliarviointi voi aiheuttaa tapaturmia tai vahinkoja. Ennen SBi-
ortoosien käyttöä lue huolellisesti seuraavien ohjeiden kaikki osat. Oikein tapahtuva 
käyttö on erittäin tärkeää, jotta laite toimii tehokkaasti. Tarkasta usein, onko iholla 
havaittavissa kuumotusta tai ärsytystä. Jos havaitaan ihomuutoksia tai tunnetaan 
kipua, säädä uudelleen tarranauhalla toimiva kiinnitysjärjestelmä. Älä käytä laitteita, 
jos on havaittavissa tunnottomuutta anestesian jälkeen. Suojaa aina jalkaterä ja sääri 
asianmukaisella sukalla, joka kuuluu SBi:n toimitukseen (SBi Protective Sock). Ole 
erityisen varovainen, kun kävellään liukkailla tai kosteilla pinnoilla. Älä koskaan kävele 
ilman tukijalkineen pohjaa.

OIKEAA KÄYTTÖÄ VARTEN
 • Tuotetta saa myydä ja käyttää ainoastaan lääkärin määräyksestä tai terveyden-

huollon ammattihenkilön ohjauksessa.
Monikerroksisia SBi KIT 3*3 -tukipohjallisia (SBi Motus- ja SBi W-Heel -sarjan 
varusteena), yksilohkoista tukipohjallista (SBi Frame -sarjan varusteena) tai SBi 
PLTM -tukipohjallista saa käsitellä ainoastaan erikoistunut henkilöstö (lääkäri tai 
terveydenhuollon ammattihenkilö).
 • Noudata puhdistusta ja säilytystä koskevia ohjeita;
 • VAURIOITUMATTOMASSA jalassa suositellaan käyttämään suojakenkää, jonka 

pohjan korkeus on vähintään 3 cm (kuten YDA Optima Molliter -kengät, www.
molliter.com);

 • ole erityisen varovainen käveltäessä nesteiden tai liukkaiden pintojen läheisyydessä;
 • vältä toimenpiteitä, jotka tekevät tuotteesta työkalun tai lelun;
 • älä aja moottoriajoneuvoja, kun käytät SBi-tuotteita;
 • älä vie tuotetta avotulen tai lämmönlähteiden läheisyyteen;
 • varmista, että kaikki kiinnityslaitteet ovat suljettu kunnolla ennen käyttöä ja kävelyä;
 • varmista, että pohja on kiinnitetty kunnolla ennen käyttöä ja kävelyä;

2. KÄYTTÖTARKOITUS

2.1 TERAPEUTTISET KÄYTTÖALUEET
SBi Motus: Diabeettisen 
plantaarisen haavauman/
haavan kevennys, 
jalkaterän etu- ja 
keskiosan plantaarisen 
haavauman/haavan 
kevennys.

SBi Frame: Jalan 
vakauttaminen, 
nilkkamurtuma, vakavat 
nilkan venähdykset, 
jalkapöydän murtuma, 
leikkauksen jälkeinen 
käyttö.

SBi W-Heel: Kantapään 
haavauman/haavan 
hallinta. 
 
 
 

2.2 RAJOITUKSET
Tuotteen käytössä on huomioitava rajoitukset, jotka aiheutuvat erityisestä käytöstä tai 
käytettyjen materiaalien ominaisuuksista. Laitteen rakenteellisten muutosten tapauk-
sessa tai jos kävelyyn aiheutuu negatiivisia vaikutuksia tai muutoksia, keskeytä laitteen 
käyttö ja ota yhteys lääkäriin.

3. VASTUUN RAJOITUKSET
3.1 YLEISTÄ
Tuotanto vastaa nykytason vaatimuksia ja se pohjautuu tällä hetkellä tunnettuihin tek-
nistieteellisen tutkimuksen tuloksiin. Yhtiö Salvatelli s.r.l. ei ota mitään vastuuta tuotteen 
käytöstä, jos sitä käytetään seuraavassa luetelluissa sopimattoman käytön olosuhteissa.

3.2 SOPIMATON KÄYTTÖ
Sopimattomalla käytöllä tarkoitetaan tuotteen käyttöä seuraavissa olosuhteissa:
 • terapeuttisten käyttöaiheiden noudattamatta jättäminen
 • valmistajan määräysten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen
 • voimassa olevien turvallisuusmääräysten vastainen käyttö tai niiden noudatta-

matta jättäminen
 • huomattavat mittojen muutokset
 • huomattava rakenteellinen muutos, joka sisältää osien muutoksen tai lisäyksen
 • tuotteen muokkaaminen muuttamalla sen muotoa huomattavasti

 • myös vähäinen urheilukäyttö
 • puhdistus sopimattomilla tuotteilla
 • sopimaton säilytys
 • tuotteen väärinkäyttö
 • moottoriajoneuvojen ajo SBi-tuotteiden käytön aikana
 • laitteen osien asennus tai purku ammattitaidottoman henkilöstön toimesta
 • asennusta tai purkua koskevien ohjeiden noudattamatta jättäminen
 • kävely ilman SBi:n pohjaa.

4. KÄYTTÖOHJEET
4.1 YLEISTÄ
SBi säilyttää sille kuuluvat ominaisuudet, kun sitä käytetään ja säilytetään oikein sen 
koko käyttöikä (keskimäärin 6 kuukautta) vallitsevien ympäristöolosuhteiden ja käytön 
mukaan. Tuotetta voidaan käyttää suoraan tai asianmukaisten pohjallisten kanssa kuten 
edellä erikseen kuvattu. On tärkeää, ettei muuteta rakennetta ja ennakoituja tukipisteitä, 
jotta tuotteen toimivuus ei heikkene. Ei tunnettuja kontraindikaatiota.

4.2 TUOTTEEN PUHDISTUS JA SÄILYTYS
 • Jäykkä tuki (1) ja napit (7): astianpesukoneessa (maksimilämpötila 45°) tai käsin 

miedolla saippualla ja huuhtelu kylmällä vedellä;
 • Pehmeät vuoraukset (2-2a), pohja (5-5a), säärivahvike (3), käytä kylmää vettä ja 

puhdista miedolla saippualla, huuhtele kerran toimenpiteen lopuksi;
 • Hihnat (4), soljet (8), sukka (12) pesukoneessa kylmällä vedellä;
 • vältä kaikkia voimakkaita nesteitä kuten alkoholi, valkaisuaine, ammoniakki, 

liuottimet, peroksidit ja optiset kirkasteet;
 • älä käytä tahrojen poistoon hankaavia tuotteita kuten harjat, teräsvilla, hiomapaperi 

tai terät. Salvatelli srl ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat materiaalia 
vaurioittavista hankaavista tuotteista tai altistumisesta suorille lämmönlähteille;

 • kuivaa käsin pehmeällä liinalla tai ilmassa kaukana lämmönlähteistä tai suorasta 
auringonvalosta;

 • älä käytä kuivausrumpua tai muuta kuivauslaitetta.

1  Pääyksikkö AFO (Motus, Frame) tai 
AFO open (W-Heel) polypropeenia

1a /1b Irrotusnapit
2   Päällinen pehmeää eteenivinyylia-

setaattia (EVA)
2a  Pehmeä suojus eteenivinyyliasetaattia 

(EVA)
3   Puolijäykkä säärivahvike TPU:ta
4  Tarrahihnat
5   Täydellisesti rullaava keinupohja 

(Motus/W-hell)

5a   Stabiili keinupohja (Frame)
5b/5c Pohjan etukiinnityspisteet
6   Irrotuksen estävä NRS-järjestelmä 

(SBi Motus)
7   SBi-napit
8   SBi-soljet
9   SBi-avain
10   SBi 3x3 kevennyspohjallissarja
11   SBi pohjallinen amputoidulle 

jalalle
12   SBi saumaton sukka

5. TUOTTEEN HÄVITTÄMINEN
SBi-tuotteissa käytetyt materiaalit ovat tyypiltään osittain ympäristöystävällisiä ja sen 
vuoksi on huomioitava tiettyjä sääntöjä tuotteen hävittämisen yhteydessä. Älä heitä 
tuotetta ympäristöön.
Tarkasta inerttien aineiden ja muovituotteiden hävittämistä koskevat paikalliset mää-
räykset. Polypropeenia (PP) ja ABS:ää olevat osat ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä 
ja ne on hävitettävä yhdessä muovin kanssa. Pakkaus voidaan hävittää muovijätteenä 
(nailonpussit) ja paperijätteenä (paperiosat).
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6. TUOTTEEN TUNNISTETIEDOT
TEKNISET TIEDOT
Valmistusvuosi ja paikka 2017 Valmistettu Italiassa
Valmistaja ja myyntiluvan 
haltija

Salvatelli srl - Via Breda 19/21 
Civitanova Marche (Mc) Italia

MITAT
MOTUS/W-HEEL S 260x120x335 M 285x128x350 

L 300x135x345 XL 320x143x360 
XXL 340x158x375

FRAME S 260x120x330 M 285x128x340 
L 300x135x350 XL 320x143x360 
XXL 340x158x375

Nettopaino MOTUS S 0,77 M 0,87 L    1,05 
XL  1,15 XXL 1,26

Nettopaino FRAME S 0,76 M 0,86 L    1,03 
XL 1,16 XXL 1,25

Nettopaino W- Heel S 0,74 M 0,85 L    1,03 
XL 1,13 XXL 1,27

Tuotteen luokitus luokka I Direktiivi 93/42 ETY
SOPII MOLEMPIIN JALKOIHIN KOOT:  S (small) M (medium), L (large) 

XL (extra large) XXL (extra extra large)
EUR: S 34-36, M 37-39, L 40-42, XL 43-45, XXL 46-48

Valmistuserä Osoitetaan jokaisen tuotteen etiketissä viivakoodin alla
SBin valmistusmateriaalit Puolijäykkä säärisuojus ja soljet (TPU), päällinen, pehmeä 

säärisuojus ja pohjalliset (EVA), Afo- ja Afo Open (PP), 
napit ja SBi-avain (nailon), pohja (EVA+nailon), tarra 
(polyamidi+polyesteri), suojasukka (90 % puuvillaa, 7 
% polyamidia, 3 % elastaania)

Pakkaus Paino 106 g     Materiaali: Pahvi + nailon
SBi-tuotteissa ei ole lateksia

7. TAKUU
Annettava takuu koskee ainoastaan materiaalivikoja ja valmistusvikoja ja se antaa 
tuotteille lain mukaisen takuusuojan. Salvatelli srl vaihtaa tuotteen, sen osan tai lisäva-
rusteet kuuden (6) kuukauden kuluessa ostopäivästä, mikäli niissä on valmistusvikoja. 
Annettava takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
 • kuljetuksen aiheuttamat vahingot, joita ostaja ei ilmoita kuljettajalle toimituksen 

yhteydessä;
 • korjaukset, jotka on suorittanut muu kuin valmistaja;
 • tuotteen normaali kuluminen;
 • vahingot, jotka ostaja on aiheuttanut tuotteen virheellisellä ja/tai sopimattomalla 

käytöllä, virheellisellä huollolla tai tuotteen säilytystä koskevalla huolimattomuudella.

7.1 PALAUTUSJÄRJESTELMÄ
Puutteelliseksi katsottava tuote voidaan palauttaa jälleenmyyjän tai asiakkaan toimesta 
ainoastaan Salvatelli s.r.l. -yhtiön ennakkoon antamalla luvalla. Tuote on toimitettava 
ehdottomasti alkuperäisessä pakkauksessa yhdessä ostokuitin kanssa kuljetusmaksut 
maksettuna. Mikäli yhtiö toteaa olevansa vastuussa, tuote palautetaan yhtiön toimesta 
jälleenmyyjälle tai asiakkaalle.

8. SBi-TUOTTEEN VALMISTELU
8.1 SBi-TUOTTEEN KÄYTTÖ
 • Avaa tarrat ja irrota etukieleke (kuva A);
 • pue tukijalkineeseen kuuluva suojasukka (12 SBi Protective Sock);
 • istuma-asennossa työnnä jalka tukijalkineeseen asettaen kantapää SBi:n takaosaan 

(kuva A). Aseta kieleke (säärisuojus 2a+3) jalkaterän ja jalan yläpuolelle ollen 
tarkka, että kirjoitus Optima asettuu piirroksen mukaisesti varpaita vastaavasti 
(kuva B). Sulje tarrat oikeassa järjestyksessä aloittaen kohdasta I ja päätyen 
kohtaan III (kuva C). Ole tarkka, että työnnät kielekkeet Ia-IIa-IIIa asianmukaisiin 
aukkoihin ja kielekkeen IV säärivahvikkeen 3 alle (kuva C2 ja C3).
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(kuva 10.2b) ja pidä terää noin 45°:n kulmassa (kuva T.4);
7. leikkaa kevennysalue II beigen värisestä pohjallisesta samalla tavalla;
8. kokoa osat halutun paineen uudelleenjakautumisen mukaisesti (katso kuviota B) 

ja työnnä koko SBi KIT 3*3-pohjallinen SBi-tukijalkineeseen;
9. varmista, että reiällä varustettu pohjallinen on keskimmäisessä segmentissä;
VAROITUS: KEVENNYSREIÄLLÄ VARUSTETUT ALUEET EIVÄT SAA JOUTUA KOSKAAN 
KOSKETUKSIIN PLANTAARISEN HAAVAUMAN/VAMMAN KANSSA.
10. jotta vältetään infektiot, suojaa aina haavauma/vamma asianmukaisella haava-

sidoksella ennen SBi KIT 3*3:n käyttämistä;
11. kun olet pukenut SBi-suojasukan (12), joka toimitetaan jokaisen SBi:n mukana, 

SBi-tukijalkine voidaan työntää potilaan jalkaan.
VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ SBi-TUKIJALKINETTA ILMAN SUOJASUKKAA (SBi 
Protective Sock (12)).
VAROITUS: SBi KIT 3*3 ON VAIHDETTAVA KOKONAAN 21 päivän kuluttua erikoislääkärin 
ohjeen mukaisesti (mikäli haavauma/vamma ei ole vielä parantunut).
Jos haluat lisätietoja, pyydä käyttötapaa esittelevä video seuraavasta sähköpostiosoit-
teesta: info@molliter.net

9.4 AMPUTOIDUN JALAN PLTM-POHJALLISEN SOVITTAMINEN
VAROITUS: SBi PLTM -pohjallisen käytön voi määrätä vain erikoislääkäri ja sen voi 
sovittaa ainoastaan lääkärit, sairaanhoitajat, apuvälineteknikot tai terveydenhuollon 
ammattihenkilöt.
VAROITUS: SBi PLTM:ää saa käyttää ainoastaan seuraavien tuotteiden sisällä: SBi 
Motus (lisävaruste), SBi W-Heel (lisävaruste), SBi Frame (lisävaruste). Älä koskaan 
käytä SBi PLTM:ää tavallisissa kengissä tai muissa tukijalkineissa. Salvatelli srl ei 
vastaa SBi PLTM:n käytöstä muissa kuin SBi-laitteissa.
SBi PLTM on suunniteltu leikkauksen jälkeiseen käyttöön, kun on amputoitu varpaat 
tai suoritettu metatarsaaliamputaatio.
1. Poista teippi mustasta tarraremmistä ja kiinnitä se pohjallisen sisäpinnalle.
2. kiinnitä tarrapuolelta oranssi materiaali tarraremmiin;
3. aseta vähemmän amputoitu jalka pohjalliselle varoen, että jalan ja oranssin 

materiaalin välillä on vähintään 1,5 mm:n rako (kuva U);
4. suojaa jalka ja sääri aina asianmukaisilla sidoksilla. Pue sidosten päälle SBi-

suojasukka, joka toimitetaan jokaisen SBi-tukijalkineen mukana.
 

9.3 TUOTTEIDEN YKSILÖLLINEN SOVITTAMINEN
Modulaarinen järjestelmä SBi KIT 3*3 on suunniteltu, jotta plantaarista painetta voidaan 
jakaa eri tavalla ja hallita siten paineesta aiheutuvia jalkaterän etu- ja keskiosan sekä 
kantapään haavaumia/vammoja.
VAROITUS: SBi KIT 3*3:n yksilöllisen sovittamisen saa suorittaa ainoastaan lääkärit, 
sairaanhoitajat, ortopedian teknikot tai terveydenhuollon ammattihenkilöt.
VAROITUS: SBi KIT 3*3:a saa käyttää ainoastaan seuraavien tuotteiden sisällä: SBi 
Motus (1 sarja kuuluu vakiovarusteisiin), SBi W-Heel (yksi sarja vakiovaruste), SBi 
Frame (lisävaruste). Älä koskaan käytä SBi KIT 3*3:a tavallisissa kengissä tai muissa 
tukijalkineissa. Salvatelli srl ei vastaa SBi KIT 3*3:n käytöstä muissa kuin SBi-laitteissa.
VAROITUS: SBi KIT 3*3:a on käytettävä aina yhtenä kokonaisuutena kaikkien sen 
osien kanssa. Nämä ovat kiinteästi toisiinsa liittyneitä SBi-tukijalkineen sisällä.
1. SBi KIT 3*3 (10) sisältää 9 palapelijärjestelmällä toisiinsa liittyvää osaa, joista 

muodostuu 3 erillistä pohjalliskerrosta;
2. kolmessa pohjalliskerroksessa on 3 erilaista tiheyttä (punainen = pehmeä, 

beige = medium, sininen = jäykkä) ja ne voidaan yhdistää pystysuuntaisesti ja 
vaakasuuntaisesti. Plantaarinen paine voidaan jakaa uudelleen yksinkertaisesti 
yhdistämällä osat keskenään. Toimenpide voidaan tehdä yksinkertaisissa vaiheissa;

3. jotta vähennetään painetta haavautuneella/vammautuneella alueella, SBi KIT 3*3 
voidaan mukauttaa tekemällä merkintöjä ja leikkaamalla pois osa pohjallisesta:
A. POTILAS, JONKA PAINO ON ALLE 90 KG (Merkitse haavautunut/vam-

mautunut kohta beigen väriseen pohjalliseen).
1. peitä plantaarinen vamma/haavauma läpinäkyvällä steriilikalvolla ja, huulipunalla 

tai sopivalla pois pyyhittävissä olevalla huopakynällä, merkitse vamman/haavau-
tuman ääriviivat suoraan läpinäkyvään kalvoon (kuva T.1).

2. aseta koko KIT3*3-pohjallissarja SBi-tukijalkineeseen ja varmista, että BEIGEN 
värinen pohjallinen koskettaa jalkaa (BEIGE-PUNAINEN-SININEN);

3. työnnä potilaan jalka SBi-tukijalkineeseen, aseta säärikieleke paikalleen ja sulje 
4 tarrahihnaa. Avusta potilasta kävelyssä (10 askelta). Tällä tavalla pohjallisen 
pinnalle merkitään vamman sijaintikohta.

4. avaa sitten tukijalkine ja poista koko SBi KIT 3*3;
5. merkitse kynällä jäljen ääriviivat ylittäen ne noin 6-8 mm (kuva T.2a);
6. leikkausveistä (10 mm:n terä) apuna käyttäen, leikkaa merkinnän äärilaidat ja 

pidä terää noin 45°:n kulmassa (kuva T.3);
7. kokoa osat halutun paineen uudelleenjakautumisen mukaisesti (katso kuviota A) 

ja työnnä koko SBi KIT 3*3-pohjallinen SBi-tukijalkineeseen;
8. varmista, että reiällä varustettu pohjallinen on keskimmäisessä segmentissä;
VAROITUS: KEVENNYSREIÄLLÄ VARUSTETUT ALUEET EIVÄT SAA JOUTUA KOSKAAN 
KOSKETUKSIIN PLANTAARISEN HAAVAUMAN/VAMMAN KANSSA.
9. jotta vältetään infektiot, suojaa aina haavauma/vamma asianmukaisella haava-

sidoksella ennen SBi KIT 3*3:n käyttämistä;
10. kun olet pukenut SBi-suojasukan (12), joka toimitetaan jokaisen SBi:n mukana, 

SBi-tukijalkine voidaan työntää potilaan jalkaan.
VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ SBi-TUKIJALKINETTA ILMAN SUOJASUKKAA (SBi 
Protective Sock (12)).

B. POTILAS, JONKA PAINO ON YLI 90 KG (Merkitse haavautunut/vammau-
tunut kohta SINISEEN pohjalliseen).

1. Peitä plantaarinen vamma/haavauma läpinäkyvällä steriilikalvolla ja, huulipunalla 
tai sopivalla pois pyyhittävissä olevalla huopakynällä, merkitse vamman/haavau-
tuman ääriviivat suoraan läpinäkyvään kalvoon (kuva T.1).

2. aseta koko KIT3*3-pohjallissarja SBi-tukijalkineeseen ja varmista, että SININEN 
pohjallinen koskettaa jalkaa (SININE-BEIGE-PUNAINEN);

3. työnnä potilaan jalka SBi-tukijalkineeseen, aseta säärikieleke paikalleen ja sulje 
4 tarrahihnaa. Avusta potilasta kävelyssä (10 askelta). Tällä tavalla pohjallisen 
pinnalle merkitään vamman sijaintikohta.

4. avaa sitten tukijalkine ja poista koko SBi KIT 3*3;
5. merkitse kynällä jäljen ääriviivat ylittäen ne noin 6-8 mm (kuva T.2b);
6. leikkausveistä (10 mm:n terä) apuna käyttäen, leikkaa merkinnän äärilaidat 

9. OHJEET APUVÄLINETEKNIKOILLE 
TAI TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖLLE

9.1 SBi-NAPPIEN JA -SOLKIEN PURKAMINEN JA ASENTAMINEN

VAROITUS: SBi:n napit (7) ja soljet (8) voidaan vapauttaa pääyksiköstä (1) ja asettaa 
asianmukaisille paikoilleen (kuva S) helposti ja nopeasti. On kuitenkin tärkeää, ettei 
aliarvioida vaaroja, jotka voivat aiheutua virheellisestä asennuksesta ja purkamisesta. 
SBi:n nappien ja solkien asennus ja purku on tehtävä, jonka saa suorittaa ainoastaan 
ammattitaitoinen henkilökunta kuten apuvälineteknikko tai terveydenhuollon ammat-
tihenkilö. Ennen nappien ja solkien vapauttamista, lue huolellisesti seuraavat ohjeet.
VAROITUS: Jokaisen SBi-pakkauksen mukana toimitetaan “SBi-avain” (9), jota tarvitaan 
asennettaessa ja irrotettaessa SBi:n nappeja.

SBi-NAPPIEN PURKAMINEN JA ASENTAMINEN

Jokaiseen SBi-toimitukseen kuuluu 8 SBi-nappia sekä 3 varaosanappia, jotka löytyvät 
pakkauksesta ostohetkellä.
SBi-NAPPIEN PURKAMINEN: Poista koko SBi:n yläosa ja pohja. Työnnä “SBi-avain” 
sisäpuolelta ja kierrä myötäpäivään, kunnes napin sisäosa tulee ulos omalta paikaltaan 
(kuvat N ja O).
SBi-NAPPIEN ASENTAMINEN: Poista koko SBi:n yläosa ja pohja. Aseta nappi asian-
mukaiseen aukkoon ulkopuolelta (kuva P) ja työnnä “SBi-avain” sisäpuolelta ja kierrä 
vastapäivään, kunnes SBi-nappi lukkiutuu sisäpuolelta asianmukaisiin rajoittimiin (kuva Q).
VAROITUS: SBi-napin on oltava asianmukaisesti lukittu sisäpuolelta sen rajoittimiin 
(kuva U), muussa tapauksessa se voi irrota aiheuttaen vaaraa käyttäjälle.

SBi-SOLKIEN PURKAMINEN JA ASENTAMINEN:
Jokaisen SBi:n mukana toimitetaan 8 SBi-solkea (8). Toimenpiteen helpottamiseksi 
suositellaan poistamaan SBi:n pohja.
SBi-SOLJEN PURKAMINEN: Paina solkea (8) ulospäin ja irrota se napista (7).
SBi-SOLJEN ASENTAMINEN: Työnnä soljen asianmukainen aukko (8) nappiin (7) 
ja paina.

9.2 SÄÄRIVAHVIKKEEN PURKU SÄÄRISUOJUKSESTA 
JA TAKAISIN ASENNUS

“Puolijäykkä SBi-säärivahvike” (3) voidaan purkaa helposti “SBi-säärisuojuksesta” 
(2a) käyttämällä tarrajärjestelmää. Samalla tavalla se voidaan asentaa takaisin hel-
posti. Vedä hitaasti puolijäykkää säärivahviketta sen purkamiseksi. Asenna se takaisin 
yksinkertaisesti asettamalla se paikalleen ja ollen tarkkana, että kirjoitus “Optima” on 
sijoitettu varpaita kohden (kuva S).

8.2 IRROTUKSEN ESTÄVÄN JÄRJESTELMÄN (NRS) KÄYTTÖ
 • Irrotuksen estävän SBi-tukijalkineen käyttötarpeen voi määrittää ainoastaan 

tukilaitteen määrännyt erikoislääkäri potilaan kliinisen tilan arvioinnin pohjalta;
 • irrotuksen estävää järjestelmää (NRS) saa käyttää ainoastaan erikoistunut lääkäri 

tai terveydenhuollon ammattihenkilö;
 • jokainen SBi Motus -tukijalkine sisältää pakkauksessa yhden kertakäyttöisen 

NRS-järjestelmän (6);
 • työnnä ensimmäinen remmi asianmukaiseen tukijalkineen sivuaukkoon, joka 

osoitetaan tunnuksella NRS (kuva D). Työnnä toinen remmi tukijalkineen vastak-
kaiseen aukkoon, joka osoitetaan tunnuksella NRS;

 • sulje ensimmäinen nappi (kuva E) ja tämän jälkeen sulje toinen nappi (kuva F);
 • kirjoita pysyvämusteisella huopakynällä kiinnityspäivä asianmukaiseen tilaan 

NRS-remmissä (kuva G);
 • NRS-järjestelmä on poistettava ja vaihdettava viimeistään 7 päivän kuluessa.

8.3 SBi-POHJAN ASENNUS JA VAIHTO
VAROITUS: SBi-pohjat voidaan asentaa, purkaa ja vaihtaa pääyksikköön helposti ja 
nopeasti. On kuitenkin tärkeää, ettei aliarvioida vaaroja, jotka voivat aiheutua järjestelmän 
virheellisestä käytöstä. Ennen SBi-pohjan irrottamista, lue huolellisesti seuraavat ohjeet.
VAROITUS: Älä koskaan kävele ilman SBi-pohjaa. Ilman SBi-pohjaa kävely on erittäin 
vaarallista ja siitä voi aiheutua kaatumisia tai vaaratilanteita.
POHJAN IRROTTAMINEN: Vapauta SSI-turvajärjestelmä nostamalla siivekkeitä ylös-
päin (kuva H). Paina samanaikaisesti samalla kädellä kahta vapautuspainiketta 1a ja 
1b (kuva H) ja vedä sitten toisella kädellä pohjaa alaspäin (kuva H2). Tässä vaiheessa 
etulukituspisteet (5b/5c) vapautuvat helposti.

POHJAN ASENTAMINEN: Aseta pohja tasaiselle pinnalle, työnnä AFO- tai AFO OPEN 
-päärungon kärjen liittimet etulukituspisteisiin (1c/1d) pohjan asiaankuuluvissa aukoissa 
(kuva L). Tässä vaiheessa paina SBi:tä pohjaa kohden, kunnes kuulet kaksi naksahdusta 
(kuva M), sulje SSI-turvasiivekkeet siirtämällä ne ala-asentoon (kuva M). Varmista 
sitten, että pohja on kiinnitetty kunnolla SBi:hin. Liukastumisvaara kosteilla pinnoilla!
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kirjoitus
OPTIMA

Kaavio A
sovittaminen potilaalle, jonka paino on 
alle 90 kg

Kaavio B
sovittaminen potilaalle, jonka paino on 
yli 90 kg

4 5° 4 5°

ensimmäinen kevennysreikäkevennysreikä

toinen kevennysreikä

Kuva T.1 Kuva T.2a Kuva T.2b Kuva T.3

  1,5 cm

Kuva U

Kuva T.4
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