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POZOR! 

Ortéza by měla být používána podle pokynů lékaře nebo fyzioterapeuta. Při prvním použití 
by Vám měl pomoci zkušený zdravotnický personál. Před prvním použitím si prosím pečlivě 
přečtěte uživatelskou příručku. Pokud při používání ortézy cítíte nepohodlí, pozorujete otoky 
nebo jiné kožní problémy, obraťte se prosím na Vašeho lékaře nebo fyzioterapeuta.

Použití:

Ortéza klíční kosti pro širokou škálu terapeutických použití. Účinně pomáhá při rehabilitaci a léčbě 
v případě poranění klíční kosti a usnadňuje korekci vadného držení těla. Lze ji také použít jako preventivní 
pomůcku pro vytvoření zvyku správného držení těla.

Indikace:

Poranění klíční kosti, která nevyžadují chirurgický nebo ortopedický zákrok.
Posturální vady, které nevyžadují chirurgický zákrok. Syndromy bolesti hrudní páteře.
Hrudní hyperkyfóza.

Kontraindikace:

Kožní oděrky, nedávné rány a další kožní problémy.

Popis výrobku:

Podpěru tvoří pásky vyrobené z úpletu laminovaného pěnou. Speciální konstrukce a široká škála možností 
nastavení umožňují korigovat držení těla u pacientů různého věku.

Aplikace:

Podpěru tvoří pásky vyrobené z úpletu laminovaného pěnou.  Speciální konstrukce a široká škála možností 
nastavení umožňují korigovat držení těla u pacientů různého věku.

Údržba:

Ortézu je třeba mýt ručně, jemnými čisticími prostředky ve vlažné vodě. Nechlorovat, nečistit chemicky, 
neprat v pračce, před sušením jemně vyždímat. Nesušit poblíž umělých zdrojů tepla. Sušit v horizontální 
poloze. Nežehlit.

POZOR! 

Nedodržování pravidel osobní hygieny a mytí produktu nevhodnými čisticími prostředky 
může mít za následek oděr kůže nebo jiné problémy související s pocením a šířením 
bakterií. Nepoužívejte výrobek společně s hřejivou mastí nebo gelem. Po umytí výrobek 
pečlivě opláchněte - zbytky čisticího prostředku, který ve výrobku zůstane, mohou způsobit 
podráždění pokožky a poškození ortézy.
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Velikost

Univerzální

ZÁVĚREČNÉ ROZHODNUTÍ O APLIKACI A VÝBĚRU POMŮCKY BY MĚL UČINIT ZDRAVOTNICKÝ ODBORNÍK.
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