Kloubová
rehabilitační
ortéza

001B
Jednoosý kloub

HANDICAP

Kloubová rehabilitační ortéza
(jednoosý kloub) 001B
INDIKACE

▪ Po úrazech a operacích kolenního kloubu
▪ Stavy po náhlých mozkových
příhodách

KONTRAINDIKACE

▪ Trombóza hlubokých žil dolní
končetiny
▪ Tromboﬂebitida
▪ Doporučujeme s ortézou nosit
i kompresivní punčochu

FUNKCE

▪ Fixuje

HLAVNÍ MATERIÁL

▪ (Satex) 100% polyamid + PUR
(PU-Foams) + (Leny) 100% bavlna

ÚDRŽBA

▪ Perte jen snímatelné molitanové
polstrování
▪ V mokrém stavu natáhněte
a nechte uschnout
▪ Perte v jemných pracích
prostředcích
▪ Zbytky pracích prostředků
mohou způsobit podráždění
kůže

DŮLEŽITÉ

▪ Správné nasazení je nesmírně
důležité pro funkci pomůcky
▪ První nasazení pomůcky by mělo
být provedeno za asistence
odborného personálu
▪ Nepřikládejte pomůcku přímo
na otevřenou ránu
▪ Drobnější uzpůsobení výrobku je
možné za asistence vyškoleného
odborného personálu
▪ Výrobek by měl být používán
pouze k předepsaným účelům
▪ Přílišné utažení pásku vede
k otokům periferie
▪ Nedostatečné upnutí pásků
a nesprávné usazení končetiny
snižuje funkci pomůcky
▪ Jestliže se nenadále objeví
bolest, otok nebo necitlivost
prstů, uvolni pásky
▪ Když potíže neustoupí, informujte svého lékaře.
▪ Pokud je výrobek použitý pro
víc než jednoho pacienta, ztrácí
záruku od výrobce

USKLADNĚNÍ

▪ Na suchém místě, v pokojové
teplotě, ne na přímém slunci

POKYNY K NASAZENÍ

Datum poslední revize: 1.5. 2016
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1

Sundejte ﬁxační klouby a pásky.
Nasaďte a zapněte měkkou bandáž..

2

Přiložte oba klouby (kloub by měl ležet
laterálně ve středu kolene).

3

Zapněte pásky ve správném pořadí
(viz obrázek) a zkontrolujte dotažení.

4

Nastavení kloubu:
a) Zamáčkněte aretovací kolíček tak, aby
se dalo pootočit plastovým víčkem.
b) Výřez plastového víčka otočte nad
požadované stupně aretace.
c) Zasuňte kolíček a víčko vraťte na
aretovací kolíček tak, aby vyskočil.
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NEJVĚTŠÍ ČESKÝ VÝROBCE A EXPORTÉR
ORTOPEDICKÝCH POMŮCEK
NA NÁROČNÉ TRHY EVROPSKÉ UNIE

ZA

LOŽEN

Kvalita produkce, neustálý vývoj, zdokonalování výrobních procesů,
propracovaná výstupní kontrola, vstřícný přístup k zákazníkům.

Handicap a.s.
Benešov 71, 679 53
Czech Republic

DOLNÍ KONČETINY

ČESKÝ VÝROBEK

