PM-431 ADAPTÁLHATÓ TÉRDORTÉZIS,
GUMISZÖVETES, OLDALSÍNNEL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Műszaki ismertető:
Méretvétel alapján meghatározott nagyságú ortézist kell kiválasztani. Az eszköz rugalmas, laminált textilből
készül, tépőzáras rögzítéssel. A térdortézishez oldalt illeszkednek a térd formájához alakított oldalsínek. A sínek
mosás előtt kivehetők a sínezet részére kialakított bújtató varráson hagyott nyíláson keresztül.
Méretek:
Mérési hely
Térdkalács felett

1 (S)
30-34 cm

2 (M)
34-38 cm

3 (L)
38-42 cm

4 (XL)
42-46 cm

Orvosi ismertető:
Az oldalsínnel ellátott gumiszövetes térdortézis a térdízület kereszt- és/vagy oldalszalagjainak lazasága vagy
hiánya, ill. meniscus sérülés következtében fellépő instabilitás kezelésére javasolt.
(A hiperextenzió megakadályozására komolyabb készülék szükséges.)
Használati útmutató:
• Válassza ki a megfelelő méretű segédeszközt, a térdkalács felett mért körméret alapján, a fenti táblázat
segítségével.
• Helyezze az eszközt a térd köré, ügyelve arra, hogy a sínezeten található ízületek a térd két oldalán, a
csukló mozgás forgáspontjánál helyezkedjenek el, és a gumiszövet összeerősítése előre kerüljön.
• A tépőzárakkal a kívánt körmétere rögzítjük a lábszártokot és a combtokot.
További felvilágosításért kérjük, forduljon az eszközt átadó egészségügyi szakemberhez.
TILOS!
Az adaptálás során meghatározott beállításokat megváltoztatni.
Az eszközt más személy részére, használatára átadni, mivel az Ön méreteire lett adaptálva.

Tisztítás:
Távolítsa el a sínezetet a tokból. A szövetet 30 ºC-os vízben, semleges vegyhatású mosószerrel, kézzel kell
mosni. Szárítás természetes módon, vasalni tilos.

Figyelem!
A kiválasztott térdortézis annak viselője számára nem jelenthet nagyobb kockázatot, mint a normális életvitel
során elvárható kockázat.
A Promobil Zrt. tanúsítja, hogy jelen termék kialakítása az orvostechnikai eszközökről szóló 4/2009 (III.17)
EÜM rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított orvostechnikai eszköz, megfelel a rendelet 1 sz. mellékletben
foglalt alapvető követelményeknek és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel.
Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve
biztonságát.
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