
Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti 
Meyra-Ortopedia Group. Výrobek splňuje 

všechny požadavky dle zákona o zdravotnických 
prostředcích.

Přečtěte si prosím pozorně návod k použití a 
dodržujte uvedené rady a doporučení. V případě 

dalších dotazů se prosím obraťte na odpovědného 
lékaře, specializovaného prodejce nebo naši servisní 

horkou linku. 

Popis výrobku 

Bandáž Epi medical je vysoce účinná pomůcka na 
nejnovější technické úrovni. Anatomický, pružný, 
bi-elastický úplet v kombinaci s gelovými 
vycpávkami nabízí velmi dobře padnoucí formu, 
silnou oporu a ochranu při pohybu. Loketnímu 
kloubu se uleví, bolest se zmírňuje. Integrované 
elastické gelové polštářky zvyšují kompresi a mají 
masážní účinek, který podporuje krevní oběh a 
přispívá ke snížení otoků, úlevě od bolesti a zlepšení 
funkce.

Bezpečnostní instrukce 

První aplikaci bandáže Epi medical musí provést 
personál vyškolený na tento druh výrobků, jinak 
nelze zaručit odpovědnost za výrobek. 

Informace o skladování

Místo skladování by mělo být suché a při pokojové 
teplotě. Výrobek musí být chráněn před přímým 
slunečním zářením a vlhkostí. 

Informace o čištění

Před praním vyjměte výztuhu.  Mokrou bandáž 
zavěste a nechte okapat.

Záruka 

Záruční doba je daná zákonem.

Likvidace 

Výrobek lze likvidovat s běžným domovním 
odpadem.

Materiál 

Materiály textilní: polyester, lycra, elastan.

Storage information

The storage location should be dry and at room tempe-
rature. The product has to be protected against direct 
sunlight exposure and humidity. 

Cleaning information

Please hang up the bandage dripping
wet.

Guarantee 

The guarantee lies within the framework of the legal 
regulations.

Disposal 

The product can be disposed of with the normal 
household waste.

Material 

Textile: polyester, lycra, elastyne.

EPI Medical
Loketní bandáž

Epi Medical
elbow bandage

Thank you very much for selecting a product of the 
Meyra-Ortopedia Group. The product complies with 

all legal regulations according to the Medical 
Products Law.

Please read the directions for use carefully and keep 
to the advice and recommendations given. Should you 
have further questions please address the responsible 
physician, your local specialist dealer or our service 
hotline.

Product description 

The Epi medical active bandage is a highly effective 
medical bandage on the latest technical level. The ana-
tomically bi-elastic knitted form combined with the 
gel pads provides a very good fit as well as high sup-
port and safety in the movement. The tendon insertion 
in the elbow is effectively relieved, the pain eases. The 
integrated elastic gel pads increase the compression 
and have a massage effect which supports the blood 
circulation and contribute to detumescence, relief of 
pain and function improvement.

Safety instructions 

The first application of the product must be carried out 
by special personnel trained on these kind of products 
as otherwise the product liability cannot be guaranteed. 
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Doba nošení 

Výrobek by se měl nosit hlavně při fyzické aktivitě, 
protože pouze tehdy správně funguje. Během doby 
odpočinku (spánek, sezení) by měla být bandáž 
odstraněna.

Další informace

• Výrobek by měl být nošen pod dohledem lékaře a 
s předpokládanými klinickými příznaky onemocnění.

• Bandáž Epi medical je určena k léčbě jednoho 
pacienta.

• Nesprávné použití vylučuje jakoukoli odpovědnost 
výrobce za výrobek. 

• Pokud se vaše příznaky zhorší, informujte prosím 
ihned svého lékaře. 

• Společné použití s jinými přípravky vyžaduje 
předchozí konzultaci s lékařem.

Dostupné velikosti

Obvod měřen ca 12 cm pod loketním kloubem

Application duration 

The bandage should mainly be worn during physical 
activity as the function only works in this state. When 
resting (sleeping, sitting) the product should
be removed.

Further information

• The bandage should only be worn under the care of
a physician and for the intended clinical pictures.

• The Epi medical active bandage is intended for the
treatment of one patient.

• Improper application excludes the product liability
of the manufacturer.

• Should the symptoms aggravate a physician should
be consulted immediately.

• A combination with other products has to be agre-
ed with the physician in advance.

Available sizes

Circumference measured 12 cm below elbow joint 

Zamýšlené použití a doporučení

Hojení po úrazech loketního kloubu, profylaxe přetí-
žení loketního kloubu. Zánět měkkých tkání kolem 
loketního kloubu. Bolestivé syndromy různé etiologie, 
tenisový loket, golfový loket. Jakékoli jiné použití má 
za následek zánik odpovědnosti za výrobek.

Aplikace bandáže

1.  Přehněte horní okraj až do jedné třetiny gelové
 podložky.

2.  Přetáhněte bandáž k lokti přes předloktí.
3.  Nyní otočte horní část bandáže zpět.
4.  Upravte bandáž tak, aby prohlubeň gelové vložky

 ležela na zevním epikondylu lokte. V ideálním
 případě by vnitřní epikondylus měl ležet v pro-
 hlubni spodní gelové podložky.

5.  Chcete-li bandáž sundat, postupujte v opačném
 směru. 

Kontraindikace

Za předpokladu, že je výrobek používán správně, 
nejsou známy žádné kontraindikace. Pokud je bandáž 
příliš těsná, můžete pociťovat nepohodlí z příliš 
velkého tlaku. V případě následujících klinických 
projevů onemocnění lze výrobek použít pouze po 
konzultaci s ošetřujícím lékařem: kožní léze nebo 
záněty na ošetřovaných místech, tvorba jizev, 
přecitlivělost na teplo, poruchy krevního oběhu v ruce 
nebo paži, poruchy cirkulace lymfy.

Employment according to purpose and indications 

The Epi medical active bandage is used in case of 
irritations of the tendon insertion (tennis elbow, 
golfer’s elbow), joint attrition, arthritis, irritations and 
muscular tendon diseases. Any other employment, i.e. 
departing from the direction, results in an expiration 
of the product liability.

Application of the bandage

1. Turn the upper edge down to the first third of the
gel pads.

2. Pull the bandage on the forearm up to the elbow.
3. Now turn up the upper part of the bandage.
4. Adjust the bandage until the gap of the gel pad lies

on the outer epicondylus of the elbow. Ideally, the
inner epicondylus should lie in the gap of the lower
gel pad.

5. To remove the bandage follow these steps
6. vice versa.

Contraindications 

Provided that the product is employed properly 
contraindications are not know. If the bandage is too 
tight pressure symptoms may evolve. In case of the 
following clinical pictures the product must only
applied after agreement with the responsible
physician: skin changes or inflammations in the area 
concerned, scarring, hypersensitivity because of heat 
production, varicose veins, circulatory disturbance in 
arms and hands, lymphatic drainage disturbance.

Velikost/
Size

     Obvod předloktí/   
Forearm circumference

Č. výrobku/
Part no.

0 17 – 19 cm 27 310 10

1 19 – 21 cm 27 310 11

2 21 – 23 cm 27 310 12

3 23 – 25 cm 27 310 13

4 25 – 27 cm 27 310 14

5 27 – 29 cm 27 310 15

6 29 – 31 cm 27 310 16




