GENU SYNCRO 620 VARUS-VALGUS
A térd természetes mozgását követő, szabályozható mozgásterjedelmű sínezettel ellátott térdrögzítő, a tokra
szerelt egyoldali műanyag hosszított támaszokkal, térdízületi ellenoldali támasszal.
Indikáció: Térdízületi kopás, arthrozis következtében kialakult varus valgus állás, térdízületi instabilitás.
A hagyományos térdrögzítőkhöz képest nagyobb erővel tudja korrigálni a varus, vagy a valgus deformítást.
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a térd alatt és felett is tépőzárral nyitható syncrosoft pamutbéléses tok
2 db műanyag oldalpelotta
hossz: 59 cm
2 pár 10 cm vastag rugalmas tépőzár
alápárnázott 3 mm vastag 4 tengelyes térdízületi sín
50o, 65o, 90o és 110o, flexiós - és
10o, 20o és 30o extenziós beállítási lehetőség
hyperextenzió gátlóval ellátott

Felhelyezés:
1. A sínek huzathoz történő rögzítésekor ügyeljen:
- a síneken található jelölésre
KA – a láb külső oldalán levő sín alsó része
BA – a láb belső oldalán levő sín alsó része
- huzaton a sín helyét meghatározó jelölésre
A rögzítő felhelyezésekor figyeljen arra, hogy mindkét sín ízületének és a térd ízületének forgáspontja egy magasságban legyen. 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 javasolt az alumínium síneket a huzatról eltávolítja, 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)

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.

EAN kód:

MÉRETEK

Körfogat
cm-ben

1

2

3

Térdközép fölött 15
cm-rel

35-40

40-45

44-50

49-55 54-61

60-68

Körfogat a térdközépnél

30-33

34-37

38-41

42-45 46-50

51-55

Térdközép alatt 15 cmrel

28-32

32-36

35-40

39-44 43-49

48-54

4

5

6

A termék azonosíthatósága érdekében kérjük, hogy ezt a tájékoztatót megőrizni
szíveskedjen! Minőségi kifogást e tájékoztató és számla ellenében fogadunk el.
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