
ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ S FIXACÍ PALCE

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQF3G

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Kid Manu Universal

ORTÉZA NA ZÁPĚSTÍ S FIXACÍ PALCE LONG

Kid Manu Universal Long

KATALOGOVÉ ČÍSLO: DRQF3F
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Indikace:

Léčba poranění zápěstí a palce a distálního předloktí, chronická nestabilita zápěstí a palce se syndromem 
bolesti, rekonvalescence po chirurgickém nebo konzervativním ošetření, ochrana zápěstí a palce při 
sportu.

Indikace (Long):

Léčba poranění zápěstí a palce a distálního předloktí, chronická nestabilita zápěstí a palce se syndromem 
bolesti, rekonvalescence po chirurgickém nebo konzervativním ošetření, ochrana zápěstí a palce při 
sportu.

POZOR! 

Ortéza by měla být používána podle pokynů lékaře nebo fyzioterapeuta. Při prvním použití 
by měl ortézu nasadit 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.

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 hřejivou mast.

Jak ortézu nasadit:

1. Pro snazší aplikaci nastavte popruhy na nejuvolněnější nastavení.
2. Nasuňte univerzální ortézu na palec.
3. Zasuňte ruku do ortézy a opatrně zasuňte palec do otvoru podpěry pro palec.
4. Upravte ortézu tak, aby seděla těsně.

Údržba:

Ortézu lze po odstranění hliníkových výztuh 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.
Sušit v rozloženém stavu. Nesušit v sušičce na prádlo.

Velikost

Univerzální

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