HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

PALMÁRIS ALKARSÍN (ORTÉZIS)
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Elsősegély
A csukló, a kéz és az ujjak kombinált rögzítés vagy
immobilizálása (Forte) sérülések (pl. disztorzió), műtét vagy
gipszelés után, esetleg helyett.
A csukló, a kéz és az ujjak íngyulladásának és degeneratív
elváltozásainak konzervatív kezelésére pihentető sínként.
Műtétet követő rehabilitációs periódusra.
Adjuvans terápiaként Sudeck dystrofiában.

A sínek első felhelyezését (kivéve elsősegély esetén)
szakképzett személy végezze.
A sínek nem sterilek, nyílt sebre nem helyezhetők.
Az elsősegély nyújtás esetét kivéve, a belső
textilbevonat nélküli sínek csak bekötözött testrészre
helyezhetők. Egyéb esetben a sínnel szállított bélés
használandó, ha van ilyen, vagy egyéb tetszés szerinti anyag,
amellyel a sérült testrészt felöltöztetik (pl. csőkötszer).
Az előformázott sínek közvetlenül a sérült testrészre
felhelyezhetők, ráilleszthetők. A hajlításhoz és alakításhoz
ellennyomás szükséges. Csak a durvább alakítások nem
végezhetők el sérült testrészen, ezeket egy megfelelő modellen
(pl. nem sérült testrész) kell végrehajtani.
Finomabb kiigazítások és utánállítások – pl. a lágyrészek
duzzanatának csökkenése után – a sín eltávolítása nélkül is
elvégezhetők.
Az éles fémszélek által okozott sérülések elkerülése
érdekében, a sínt csak hajlítással, óvatos nyomással
igazítsa a testrészhez, nem vágással! Csak azok a
sínek rövidíthetők vágással, amelyeken varrás jelzi azt a
levágható részt, amely nem tartalmaz alumíniumot.
A síneket tetszőleges anyaggal vagy a sínnel szállított szalagokkal
lehet rögzíteni az adott testrészhez.
A sínek túlzottan gyakori nyitása és csukása –
amennyiben lehetséges – kerülendő, mivel
ez csökkentheti az alumínium mag
stabilitását.
A Chrisofixsínek és bélések semleges mosószeres vízzel
moshatók. A szárításhoz mikrohullám, infravörös hullám
vagy ruhaszárító használata tilos! A sínek (hajlított állapotban
is) mosózsákba téve 30°C hőfokon mosógéppel is moshatók,
alacsony fordulat mellett centrifugálhatók. Ilyenkor - a többi ruha
sérülésének elkerülése végett - a tépőzárak minden esetben „zárt“
állapotban legyenek.
Azok a sínek, amely belső felülete nem textilbevonatú, kémiai
úton fertőtleníthetők (p.l. Meliseptol-lal vagy más kation aktív
tenzid tartalmú fertőtlenítővel) és új szalagokkal és béléssel
ismételten felhasználhatók akár több beteg által.
A nagyobb sínekhez/ortézisekhez külön is rendelhető kiegészítő
erősített pánt (pl. Spasticus Paresis esetén) és/vagy bélés frottír
bevonattal.
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Formázza meg a sínt a nem sérült kézen, csuklón és alkaron.
Állítsa a csuklót a kívánt pozícióba.
Helyezze az alkart a palmáris oldalával az előformázott sínbe.
A sínt óvatos nyomással formázza a kézre és az alkarra.
Rögzítse a sínt a kézre az ujjakon, kézfejen és alkaron átívelő
tépőzáras szalagok segítségével.

Kérjük, őrizze meg a használati utasítást!

