
KATALOGOVÉ ČÍSLO OV49001 | OV49002

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Ortéza OA kolenního kloubu
Game Changer
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Způsob nasazení:

Budík s regulací

Pásek s přezkou

Pásek s přezkou

Suprakondylární 
podložka

Pásek s přezkou

Pásek s přezkou

Imbusový klíč pro 
nastavení budíku

Odepněte všechny přezky od rámu ortézy 
nadzvednutím zacvakávacího mechanismu.

Nasaďte ortézu na kolenní kloub ohnutý 
pod úhlem 45 stupňů. Prostředek budíku by 
se měl nacházet nad čéškou (viz foto).

Kolenní 
čéška

Opět připněte všechny přezky k rámu 
ortézy v pořadí 1-4. (Jak přizpůsobit délku 
pásků je popsáno v další části návodu).

Zkontrolujte konečnou polohu ortézy na 
končetině dotažením pásků.
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Předběžné přizpůsobení budíku (Varus/Valgus):

Přizpůsobení ortézy (Varus/Valgus):

Příslušenství:

Pro odlehčení středové části otočte 
klíčem doleva (IN)

Pro odlehčení boční části otočte klíčem 
doprava (OUT)

Pro definitivní přizpůsobení by pacient 
měl vstát a udělat pár kroků. Pokud pocítí 

diskomfort, je třeba opět přizpůsobit pásky.
Pokud je diskomfort či bolest cítit v kolenním 

kloubu, je třeba opět nastavit budík.
Pokud je vyžadováno větší odlehčení, je třeba 

otočit budíkem o více než 1/4 pohybu.

Pro lepší přizpůsobení ortézy použijte 
antimigrační pásek podle schématu níže.

Dodatečná suprakondylární podložka 
slouží pro lepší přizpůsobení.

Použití blokád úhlů ohybu a vzpřímení je 
třeba konzultovat s lékařem.
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Přizpůsobení pásků:

Poznámky:

Zpočátku noste ortézu 30 minut denně a pak postupně prodlužujte dobu nošení. Bolestivé potíže by měly 
výrazně ustoupit a funkce kolenního kloubu se zlepšit. Ortézu je možné nosit na kůži pod kalhotami.
Při používání věnujte zvláštní pozornost stavu pokožky v místech, kde přiléhá ortéza. Jakékoli změny na 
kůži - zarudnutí, podráždění - neprodleně konzultujte s odborným lékařským personálem.

KONEČNÉ ROZHODNUTÍ OHLEDNĚ POUŽITÍ A VÝBĚRU OŠETŘENÍ ČINÍ LÉKAŘ SPECIALISTA.

PřezkaZapínání pásku

Konec pásku
Zapínání velcro

Výstelka

1. Určete požadovanou délku 
pásku.

2. Odepněte výstelku. 3. Odepněte konec pásku.

4. Odepněte suchý zip od pásku. 5. Seřízněte pásky na 
požadovanou délku.

6. Opět připněte k pásku výstelku.

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
141 00 Praha 4
Česká republika
www.meyra.cz


