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AFO-SOFT je otevřená ortéza vyrobená pro širokou škálu terapeutického použití. Pomáhá při léčbě 
a rehabilitaci poranění a dysfunkcí kotníku. Její konstrukce podporuje boční vazy kotníku a mediální 
orientaci chodidla.

Indikace:

Podpora při chronické nestabilitě kotníku, léčba poranění laterálních vazů kotníku. Následná léčba 
zlomeniny kotníku, následná léčba po operaci. Doporučeno v případě poranění kloubních pouzder, 
zánětů vazů, nestability kotníkového kloubu doprovázené revmatickými chorobami.
Chrání před zraněním kotníku po dřívějších úrazech.

Popis výrobku:

Ortéza AFO-SOFT je vyrobena z polyamidové pleteniny lemované perforovaným neoprenem. Tkanina 
udržuje přirozené tělesné teplo. Ortéza je vybavena speciálními „komfortními oblastmi“, které jsou 
umístěny na zranitelných místech, aby je chránily proti oděru a poskytovaly lepší stabilizaci. Afo-Soft se 
zapíná na suchý zip. K dispozici jsou také pružné stabilizační pásky, které umožňují nastavení komprese. 
K dostání v jedné univerzální velikosti.

Jak ortézu nasadit:

Rozepněte ortézu a nasaďte si ji na nohu. Upevněte pásky a přizpůsobte kompresi individuálním 
potřebám. Upevněte stabilizační pásky.

Údržba:

Ortézu je třeba mýt jemnými čisticími prostředky při teplotě max. 35 °C.
Nechlórovat, nečistit chemicky, před sušením jemně vyždímat. Nesušit poblíž umělých zdrojů tepla. Sušit 
v horizontální poloze. Nežehlit.

POZOR! 

Nedodržování pravidel osobní hygieny a čištění ortézy nevhodnými čisticími prostředky může 
mít za následek odření kůže nebo jiné problémy spojené s pocením. Nepoužívejte prosím 
gely nebo hřejivou mast. Po umytí vždy pečlivě opláchněte - zbytky čisticího prostředku 
mohou způsobit podráždění pokožky a poškodit materiál výrobku.

POZOR! 

Výrobek není nehořlavý. Nepoužívejte v blízkosti otevřených zdrojů ohně.

Závěrečné rozhodnutí o aplikaci a výběru pomůcky by měl učinit zdravotnický odborník.
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