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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.

Indikace:

Onemocnění zápěstí, rukou a prstů, která vyžadují podporu a stabilizaci ve specifických polohách, které 
potíže napravují nebo snižují bolest. Zánět šlach, syndrom karpálního tunelu, revmatický zánět kloubů, 
preventivní léčba kontraktur, poranění obvodových nervů, operace.

Popis výrobku:

Ortéza na zápěstí a dlaň s fixací palce. Ortéza zajišťuje funkční polohy zápěstí a ruky. Měkká hypoalergická 
podložka poskytuje pohodlí a zapíná se na suchý zip.

Použití:

Prosím, pečlivě vyberte velikost ortézy, abyste zajistili vhodnou a účinnou léčbu. Položte ruku a předloktí 
na dlahu a zapněte pásy na suchý zip.

Údržba:

Podložku lze ručně umýt vlažnou vodou s použitím jemných čisticích prostředků. Nechlórovat, neprat 
v pračce. Před sušením jemně vyždímat. Sušit mimo umělé zdroje tepla. 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.

Velikost

Velikost XS S M L

Šířka (cm) 6-7 7-8 8-9 9-10

*šířka ruky ve výšce metakarpofalangeálních kloubů

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