
POOPERAČNÍ KOLENNÍ ORTÉZA

KATALOGOVÉ ČÍSLO OV51600

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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Indikace:

Stavy, které vyžadují imobilizaci nebo kontrolu rozsahu pohybu kolen po operacích nebo úrazech. Léčba 
a další léčba poranění kolenního kloubu a měkkých tkání.

Kontraindikace:

Stavy vyžadující absolutní imobilizaci končetiny. lntraartikulární zlomeniny, zlomeniny holenní, lýtkové 
a stehenní kosti.

POZOR!

Pokud se objeví bolest a/nebo necitlivost, okamžitě kontaktujte svého lékaře.
Před provedením změn v nastavení se vždy poraďte se svým lékařem nebo fyzioterapeutem.
Tento výrobek smí být používán pouze pod dohledem lékaře.

Toto zařízení není určeno pro veřejné použití bez dozoru. Tento produkt je určen pro použití pouze jedním 
pacientem.

Pokyny pro aplikaci:

1. Otevřete ortézu, jak je znázorněno na obrázku.
2. Rozložte ortézu tak, jak je znázorněno na obrázku. Položte nohu přes ortézu přibližně uprostřed mezi 

oběma podpěrami.
3. Noha by měla být umístěna přibližně tak, jak je znázorněno na obrázku, uprostřed mezi podpěrami 

s pásky umístěnými podle orientace zadní spony, jak je znázorněno.
4. Každá strana ortézy má 3 jezdce, které lze nezávisle nastavit tak, aby vyhovovaly různým délkám 

nohou. Pro nastavení stiskněte posuvné tlačítko a přesuňte ho do požadované polohy. Ujistěte se, 
že tlačítko „zapadne“ a zajistí do nové polohy pro bezpečné umístění a že jsou obě strany podpěry 
nastaveny do stejných pozic.

5. Omotejte ortézu kolem obou stran nohy. Podpěry by měly být umístěny tak, jak je znázorněno 
v  bočním pohledu, s kloubem mírně nad středem kolena. Zajistěte pásky v následujícím pořadí: 
3,2,4,1 tak, že je zasunete rychloupínací spony a utáhnete volný konec. Přebytečné konce pásků 
můžete ustřihnout.

6. Stupnice rozsahu pohybu se odemknou stisknutím tlačítka směrem ke středu kloubu. Stiskněte 
tlačítko a otáčejte stupnici rozsahu pohybu do požadované pozice flexe/extenze a pusťte tlačítko pro 
zajištění ortézy. Po upravení se ujistěte, že jsou levá i pravá strana podpěry nastaveny ve stejné poloze.

7. Ortéza může být zajištěna do jedné ze 4 poloh (0, 15, 30 a 45 stupňů). Stisknutím páčky Drop Lock 
DOLŮ zamknete a NAHORU odemknete. Vždy se ujistěte, že jsou levý i pravý zámek nastaveny ve 
stejné poloze.

8. Pokud chcete, je možné zajistit omezovače rozsahu pohybu pomocí přiložených stahovacích 
pásků. Chcete-li zajistit omezovače rozsahu pohybu, použijte stahovací pásek, jak je znázorněno na 
obrázku, a ujistěte se, že je za štítkem s modrou šipkou. Omotejte kolem omezovače rozsahu pohybu 
a utáhněte. Po utažení přebytečnou část odstřihněte.

Velikost:
Univerzální
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Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24 
90-349 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 676 71 85
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
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Česká republika
www.meyra.cz


