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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:

Vysoce elastická, prodyšná tkanina zajišťuje optimální přizpůsobení anatomickému tvaru a kompresi 
měkkých tkání, která zabraňuje otokům. Dodatečné polstrování a pás ulevují strukturám svalů a šlach, 
zejména úponům extenzoru a flexoru svalů. Elbow Safe je univerzální pomůcka pro pravý a levý loket.

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:

Následná léčba poranění loketního kloubu. Profylaxe proti přetížení loketního kloubu. Následná léčba 
tenisového a golfového lokte. Syndromy bolesti lokte různé etiologie. Zdravotní potíže měkkých tkání.

Pokyny k použití:

Ortéza Elbow Safe by měla být používána podle doporučení lékaře nebo fyzioterapeuta.
Nezapomeňte zvolit vhodnou velikost - změřte obvod předloktí v nejširším bodě. Poprvé by měl s 
nasazením ortézy pomoci kvalifikovaný zdravotnický personál. Umístěte ortézu Elbow Safe tak, aby bylo 
polstrování umístěno pod loketním kloubem (pod epikondylem pažní kosti). Upevněte pás a upravte tlak 
podle doporučení lékaře

Doba nošení:

Doba nošení je stanovena po konzultaci s lékařem.

Mechanismus fungování

Speciální konstrukce zajišťuje optimální kompresi, která zlepšuje stabilizaci loketního kloubu a ulevuje 
strukturám svalů a vazů. Dodatečné polstrování a pás ulevují svalovým úponům.

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.
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Velikost:

Velikost 1 2 3 4 5

Obvod pod loktem (cca 5 cm) 20 – 23 23 – 26 26 – 29 29 – 32 32 – 34

Elbow Safe je loketní ortéza pro širokou škálu terapeutického použití. Účinně pomáhá při rehabilitaci, 
následné léčbě poranění a dysfunkcí loktů. Poskytuje optimální ochranu a prevenci přetěžování. 
Dodatečné polstrování a pás ulevují úponům extensoru svalů a/nebo flexoru zápěstního kloubu. Speciální 
konstrukce se ideálně přizpůsobuje anatomickému tvaru kloubů a zajišťuje optimální terapeutické stlačení 
měkké tkáně, které brání otokům a poskytuje pohodlí při používání.

Informace o čištění:

Ortézu Elbow Safe je třeba mýt jemnými čisticími prostředky při teplotě max. 35 °C. Nechlórovat, nečistit 
chemicky, před sušením jemně vyždímat. Nesušit poblíž umělých zdrojů tepla.
Sušit v horizontální poloze. Nežehlit.

93/42/EEC o zdravotnických prostředcích.
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