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Děkujeme vám, že jste si vybrali produkt skupiny Meyra-Ortopedia Group.  Produkt vyhovuje všem 
právním předpisům podle zákona o léčebných pomůckách. Pečlivě si přečtěte uživatelskou příručku 
a dodržujte uvedená doporučení. Máte-li další dotazy, obraťte se na odpovědného lékaře, místního 
specializovaného prodejce nebo na naši servisní horkou linku.

Popis výrobku:

Prodyšná tkanina poskytuje optimální pohodlí při používání. Správné stlačení měkkých tkání chrání před 
edémem a snižuje svalové napětí. Systém pásků zajišťuje stabilizaci ramenních a akromioklavikulárních 
kloubů, umožňuje přizpůsobení individuálním potřebám.
Další flexibilní pásky umožňují omezit vnitřní a vnější rotaci.
Produkt je k dispozici ve dvou verzích: levé a pravé

Bezpečnostní pokyny:

První aplikaci výrobku musí provést odborný personál vyškolený pro tento druh výrobku, protože jinak 
nelze zaručit správné fungování výrobku. Výrobek se nesmí nosit přes otevřené rány.

Indikace:

Pooperační léčba zlomeniny hlavy humeru, dutiny gleoidu, dislokace ramenního kloubu.
Degenerace ramenního kloubu a s tím související syndromy bolesti.
Obvyklá dislokace ramenního kloubu.
Následná léčba po rekonstrukci labrum glenoidale a kloubního pouzdra.
Ochrana proti vykloubení ramenního kloubu v případě ochrnutí horní končetiny.

Pokyny k použití:

Vždy pamatujte, že výběr správné velikosti ortézy je nezbytný pro její účinnost.
Zatáhněte za ortézu tak, aby byla hlavice humeru umístěna v určené oblasti.
Připevněte nepružné pásky kolem hrudníku a přizpůsobte je obvodu hrudníku.
Poté připevněte pružné pásky podle terapeutické potřeby:
• Pokud symetricky upevníte přední a zadní pásky, rozsah abdukce paže bude omezen.
• Pokud utáhnete přední pásek silněji, omezíte tím vnější rotaci.
• Pokud utáhnete zadní pásek silněji, omezíte tím vnitřní rotaci.

Kontraindikace:

Stavy, které vyžadují imobilizaci ramenního kloubu
Rány a změny na kůži

Doba nošení:

Doba nošení je stanovena po konzultaci s lékařem.
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Mechanismus:

Konstrukce zajišťuje správnou polohu kosti pažní.
Správně umístěná kompresní oblast chrání před edémem, poskytuje úlevu svalům a vazům.
Další pásky omezují abdukci a vnitřní nebo vnější rotaci (v závislosti na síle a způsobu upevnění).

Záruka

Záruka je v rámci právních předpisů.

Likvidace

Produkt lze zlikvidovat s běžným domovním odpadem.

Informace o uložení

Skladovat v suchu při pokojové teplotě. Výrobek musí být chráněn před přímým slunečním zářením 
a vlhkostí.

Čištění

Perte ručně s jemnými čisticími prostředky při teplotě max. 35 °C. Nechlórujte, nečistěte chemicky, před 
sušením jemně vyždímejte.
Nesušte poblíž umělých zdrojů tepla. Nežehlete.

Velikost:

Velikost 1 2 3 4 5

Obvod bicepsového svalu 
v jeho nejširší části (cm)

> 26 26-29 29-33 33-36 36-39

Ramenní ortéza ACROMED účinně pomáhá při léčbě a rehabilitaci. Umožňuje správné umístění hlavice kosti pažní v 
acetabulu, uvolnění svalů, vazů ramen a akromioklavikulárních kloubů.
Umožňuje také omezení rozsahu pohybu.

Tento výrobek je v souladu se směrnicí EC 93/42/EEC o zdravotnických prostředcích.
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