GENU SYNCRO 680
A térd természetes mozgását követő, szabályozható mozgásterjedelmű és fixálható sínezettel ellátott térdrögzítő,
mely ajánlott nagyfokú térdízületi instabilitás, kereszt- vagy oldalszalag sérülések esetén valamint posttraumás
állapot után a rehabilitációs kezelés kiegészítőjeként. A sínezet az új PAT rendszernek köszönhetően könnyen eltávolítható, ill. adaptálható.
* syncrolast pamutbéléses tok
* a tok a térd alatt és felett is nyitott
* hossz: 39 cm
* 2 x 4 db önbeálló tépőzár (Press And Turn: PAT)
* 4 tengelyes térdízületi sín
* 45o, 60o és 90o flexiós - és
* 10o, 20o és 30o extenziós beállítási lehetőség
* 5o hyperextensió gátló lehetőséggel
* 5 o fixálási lehetőség
A sínek tokba történő behelyezésekor ügyeljen:

a síneken található fél szélességben felhelyezett horgos tépőzár
kerül a rögzítő felső külső oldalához

először a keskenyebb, majd a szélesebb tépőzárat kell a sínre
ráhajtani

a tépőzár végén található műanyag fület először rá kell nyomni,
majd, 90 °-ban elforgatni, eltávolítása fordított sorrendben történik
A sínek szakember által történő pontos lábhoz igazítása fokozza a
rögzítő stabilitását, hatásfokát.
Tisztítás: semleges mosószerrel langyos vízben nyomkodással tisztítható.
Kicsavarás
nélkül
fektetve
szárítsa!
Mosógépben való tisztítás nem javasolt.
Mosás előtt az alumínium síneket el kell távolítani a huzatból, de jegyezze meg a sínek eredeti helyzetét!
Mellékhatások
Szakszerű használat és viselés esetén a szervezet egészét érintő
mellékhatások ez ideig nem ismertek. Azok a gyógyászati segédeszközök – sínek, ortézisek -, amelyeket kívülről a testfelszínre illesztünk, túlzottan szorosan felhelyezve bizonyos pontokon nyomási
tüneteket okozhatnak vagy ritkán az ott futó ereket, idegeket összenyomhatják.
Ellenjavallatok
Beavatkozást igénylő túlérzékenység ez ideig nem ismeretes. Az
alábbi betegségek esetén a segédeszköz felhelyezése és hordása csak
az orvossal történő egyeztetés alapján javasolt:
1. Bőrbetegségek és bőrsérülések a rögzítendő területen, különösen
gyulladásos tünetek esetén. Ide tartoznak azok a felszakadt hegek is, melyek duzzanattal, bőrpírral és melegséggel járnak.
2. Visszeresség (varikozitás), különösen vénás keringési zavarral.
3. Nyirokkeringési zavarok, valamint minden olyan tisztázatlan
eredetű duzzanat, amely a felhelyezett segédeszköztől számítva a
test távolabbi részén helyezkedik el.
4. Érzés- és keringészavarok, pld. cukorbetegség (diabetes mellitus)

EAN kód:

MÉRETEK

Körfogat
cm-ben
Térdközép fölött
15 cm-rel
Körfogat a térdközépnél
Térdközép alatt 15
cm-rel

Fontos tudnivalók
 A térdrögzítőt csak a jelen használati utasításban foglaltaknak
megfelelően és az ugyanott leírt alkalmazási területeken szabad
használni.
 A terméket csak egy beteg kezelésének időtartamára tervezték.
 Szakszerűtlen használat esetén a termék szavatossága elvész.
 A terméken tilos bármiféle szakszerűtlen átalakítást végezni.
Ennek figyelmen kívül hagyása esetén a termék hatékonysága
csökkenhet és így szavatossága is megszűnik.
 Amennyiben szokatlan változásokat vesz észre magán (pld. a
panaszok fokozódása), haladéktalanul keresse fel orvosát.
 Ha egy időben más terméket is (pld. kompressziós harisnyát)
használna, azt előzetesen beszélje meg kezelőorvosával.
 Az ortézis főként mozgás során fejti ki hatását. Hosszabb pihenés idejére (pld. alvás, hosszabb ülés) le kell venni.
 A termékre nem kerülhetnek zsír- és savtartalmú anyagok,
kenőcsök vagy oldatok.
 Garanciát az érvényes törvényi rendelkezések alapján nyújtunk.
Az elhasználódott terméket a háztartási szemétbe dobhatja.
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A termék azonosíthatósága érdekében kérjük, hogy ezt a tájékoztatót megőrizni
szíveskedjen! Minőségi kifogást e tájékoztató és számla ellenében fogadunk el.
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