Bandáž členkového kĺbu úpletová so silikónovou
výstuhou - TYP B01
Výrobca: BANDAGE s.r.o., Hlavní 94, 69181 Březí, Česká Republika

Popis
Ortéza je vyrobená z elastického materiálu a po stranách
je doplnená kompresnými silikónovými vložkami,ktoré sú
tvarované podľa obvodu oboch členkov. Silikónové vložky
účinne podporujú väzy členkového kĺbu. Ortéza sa vyrába
vo variante pre pravý a ľavý členkový kĺb.
Indikácie
Chirurgia, ortopédia, traumatológia, neurológia, rehabilitácia
- Akútne úrazové stavy - ľahké distorzie s natiahnutím
postranných väzov členkového kĺbu
- doliečovanie závažnejších poranení väzov členkového
kĺbu
- doliečovanie zlomenín v oblasti členkového kĺbu
- nestabilita členkového kĺbu
- bolestivé syndrómy a opuchy členkového kĺbu
Nežiadúce účinky, kontraindikácie
Nežiadúce účinky neboli doposiaľ hlásené. Akékoľvek
ortézy upevňované zvonku k telu môžu však pri nadmernom
stiahnutí viesť k tvorbe lokálneho otlaku, výnimočne aj
ku zúženiu krvných ciev a nervov v tkanivách pod nimi.
Vždy preto dbajte na výber správnej veľkosti a nasadenie.
Pokiaľ trpíte zhoršeným lymfatickým odtokom, obehovými
poruchami dolných končatín, opuchmi mäkkých tkanív
neistého pôvodu, ktoré sa nachádzajú mimo nasadenú
ortézu, alebo kožnými poraneniami či zápalmi v mieste

nasadenia ortézy, ortézu by ste mali používať len po
dohode so svojim lekárom alebo predajcom zdravotníckych
pomôcok.
Kombináciu s inými kompresívnymi pomôckami (napr.
kompresívne pančuchy) vopred konzultujte so svojím
ošetrujúcim lekárom.
Návod k nasadeniu
1. Zvoľte vhodnú veľkosť ortézy (podľa nižšie uvedenej
veľkostnej tabuľky).
2. Uchopte ortézu za hornú časť oboma rukami a šetrným
ťahom navlečte ortézu na členok tak, aby vymodelovanie
päty sedelo dobre na päte.
3. Pri správnom nasadení ortézy silikónové vložky
podopierajú členkový kĺb a na vnútornej strane deltový
väz, na vonkajšej - všetky časti vonkajších postranných
väzov.
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Materiál
Úplet - polyamid a lycra, froté - bavlna, peloty - silikón,
polyesterové nite.
Údržba, Skladovanie
Ortézu je možné prať v rukách jemným pracím prostriedkom
pri teplote max 30 C. Nežmýkajte ju, nesušte v sušičke,
na radiátore ani na priamom slnku.Bandáž môžu poškodiť
tuky, oleje a masti. Nečistite chemicky. K zachovaniu
kompresívnych vlastností pleteniny sa odporúča pravidlené
pranie. Ortézu skladujte pri izbovej teplote na suchom mieste
a chráňte ju pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou.
Likvidácia výrobku
Pomôcku je možné zlikvidovať bez akýchkoľvek obmedzení.
Doležité informácie
- Účinky ortézy sa prejavujú prevažne počas fyzickej
aktivity. Pred predĺženou fyzickou nečinnosťou - napr. pri
spánku, odporúčame ortézu dať dole.
- Dĺžku denného nosenia ortézy a dobu používania
spravidla určuje lekár.
- Výrobok je určený na opakované používanie pre jedného
pacienta a je teda neprenosný.
- Na výrobku sa nesmú vykonávať zmeny.Tie by mohli
viesť ku zhoršeniu výsledkov pôsobenia pomôcky a
tiež by mohlo prísť k strate zodpovednosti výrobcu za
výrobok.
- Tento výrobok spĺňa požiadavky európskej smernice
pre zdravotné pomôcky, spĺňa tiež všetky technické
požiadavky stanovené vo všetkých právnych predpisoch

a pri posúdení zhody bol dodržaný stanovený postup.
Výrobok je označený značkou zhody. Bol zaradený do
triedy I.,nemerajúci,nesterilný.
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