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medi Kniebandage
Informace o účelu použití
medi Kniebandage je jednoduchá kolenní bandáž. Výrobek je určen
výhradně k použití po odborném nasazení na koleno a pouze na
nepoškozenou kůži.
Oblasti použití
• Záněty kloubu (artritida)
• Bolestivé opotřebení kloubů (artróza)
• Podráždění v kloubu (např. nadměrná zátěž, zranění, operace) ve
spojení s otoky a výpotky
Kontraindikace
Vedlejší účinky na celé tělo nejsou v současné době známy. Ovšem při
příliš pevně upnutých pomůckách, např. bandážích, může individuálně
docházet k lokálním otlakům nebo zúžení cév nebo nervů. Z tohoto
důvodu byste se v následujících případech měli před použitím pomůcky
poradit se svým ošetřujícím lékařem:
• onemocnění nebo poranění kůže v oblasti použití, zejména při
zánětlivých příznacích (nadměrné zahřátí, otok nebo zarudnutí),
• poruchy citlivosti a prokrvení dolních končetin, nohou (např. při
diabetu, křečových žílách),
• poruchy odtoku lymfy – dále nejednoznačné otoky měkkých tkání
kolem oblasti použití
Kombinace s jiným produkty, např. kompresními punčochami, je předem
nezbytné projednat s ošetřujícím lékařem.
Působení / pokyny pro nošení
Komprese pleteniny podporuje prokrvení kloubu a tím odeznění otoků a
výronů. Tím dochází současně ke zmírnění iritací a bolestí. Zároveň se
zlepšuje svalové řízení a tělu vlastní stabilizace kolenního kloubu.
Největší účinek dosahují ortézy během tělesné činnosti. Zásadně lze
ortézu nosit po celý den. Ovšem rozhodující je pocit z nošení a
skutečnost, že se koleno vsedě nesmí ohýbat více než 70°. Při delších
klidových přestávkách (např. při delším sedění/jízdě autem, spánku) by
se ortéza měla odkládat Pokud se během nošení dostaví nadměrné
bolesti nebo nepříjemný pocit, neprodleně produkt sejměte a
kontaktujte svého lékaře nebo specializovanou prodejnu
zdravotnických potřeb.
Použití/přiložení
• Uchopte bandáž palcem na vnitřní straně horního konce (obr. 1)
• Přetáhněte bandáž přes koleno tak, aby se patela (čéška) usadila ve
středu vysoce elastické části pleteniny (obr. 2)
• K sejmutí uchopte bandáž na dolní kraji a stáhněte ji směrem dolů
(obr. 3)
Dbejte prosím na to, aby první přiložení bandáže proběhlo pod vedením
školeného kvalifikovaného personálu.
Pokyny k praní
Zbytky mýdla mohou způsobit podráždění kůže a vést k opotřebení
materiálu.
• Výrobek perte nejlépe za použití pracího prostředku medi clean v ruce
nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°C za použití pracího
prostředku na jemné prádlo bez bělidel.
• Nebělit
• Sušit na vzduchu.
• Nežehlit.
• Chemicky nečistit.
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Pokyny pro skladování
Skladujte při pokojové teplotě na suchém místě. Chraňte před přímým
slunečním zářením a vlhkostí.
Materiálové složení
Polyamid, Elastan
Záruka
Jsou v rámci zákonných ustanovení.
Likvidace
Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.
Váš medi Team
Vám přeje rychlé uzdravení!

