
ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ IFU

KATALOGOVÉ ČÍSLO MQC2C 

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA
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Indikace:

Léčba poranění zápěstí, palce a distálního předloktí. Chronická nestabilita zápěstí a palce se syndromem 
bolesti, rekonvalescence po chirurgickém nebo konzervativním ošetření. Ochrana zápěstí a palce ve 
sportu nebo rizikových povoláních (přetížení).

Kontraindikace:

Případy vyžadující imobilizaci zápěstního kloubu nebo palce, např. zkřivení distálních částí kosti předloktí 
nebo kostí zápěstí.

POZOR!

Pomůcka by měla být používána pouze jedním pacientem. Pokud nastanou potíže 
s nasazením nebo používáním ortézy, kontaktujte kvalifikovaný zdravotnický personál.

Údržba:

Ortézu lze po odstranění hliníkové části umýt ručně s pomocí velmi jemných čistících prostředků při 
teplotách do 35 °C. Nechlórovat, nečistit chemicky, neždímat a před sušením jemně vymačkat. Sušit mimo 
umělé zdroje tepla, v rozloženém stavu.

Pokyny pro aplikaci:

1. Zasuňte ruku do ortézy a zasuňte palec do podpěry pro palec.
2. Umístěte spodní přední okraj ortézy pod palmární záhyb.
3. Provlékněte očka pásků skrz D-kroužky.
4. Jemně zatáhněte za pásky, dokud nebude ortéza napnutá, a panel VERSA FIT se automaticky

přizpůsobí velikosti ruky uživatele. Proximální pásek (A) uzamkne panel do funkční velikosti.
5. Nasaďte poutko na palec a připevněte ho k háčku.
6. Konečná aplikace.

POZNÁMKA: Vyvarujte se přílišnému utažení ortézy. Nejlepších výsledků dosáhnete, když pásek nastavíte 
ještě jednou nebo víckrát, podle potřeby.

POZOR! 

Pokud se zvětší otok nebo pozorujete bolesti, necitlivost nebo podráždění pokožky, přestaňte 
ortézu používat. Okamžitě kontaktujte poskytovatele zdravotní péče. Tento výrobek je pouze 
podpůrným zařízením, nepoužívá se, aby se zabránilo zranění nebo jako prevence. 

Velikost:

Velikost Obvod zápěstí

XS < 9 cm

Standard 9-25 cm

XL > 22 cm
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