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Společnost Catell doporučuje, aby výrobek vyzkoušel a nasadil licencovaný nebo jinak vyškolený 

zdravotnický personál. Uživatelé s cukrovkou, citlivou pokožkou, známými kontaktními alergiemi, 

sníženou citlivostí nebo špatným krevním oběhem by měli být během používání obzvláště opatrní, 

aby nedocházelo k otlakům, odřeninám nebo zvýšeným otokům. 

Oblast použití 
Ortéza podporuje ruku, zápěstí a předloktí uživatele po zranění, operaci, chronické bolesti, 
osteoartróze nebo problémech způsobených přetížením. Ortézu lze také použít k preventivním 
účelům při těžkých nebo opakovaných pohybech. 
 
Použití 
1. Pokud má ortéza rovnou dlahu, vyjměte ji z kapsy na dlahu a ohněte ji podle vhodného tvaru 

a úhlu ruky uživatele a jeho potřeb. Vložte ji zpět do kapsy na dlahu. Důlek dlahy musí být 
otočen dovnitř směrem k dlani. Obrázek 1 

2. Otevřete všechny pásky s háčky a smyčkami a poté zavřete pásek na palec. Umístěte ruku do 
ortézy podle obrázku 2 nebo 4. 

3. Zavřete všechny popruhy s háčky a smyčkami a nastavte je tak, aby ortéza pohodlně seděla. 
Obrázek 3 nebo 5 

 
 

 

 
Odstřihněte přebytečné suché zipy, abyste dosáhli čistšího a úhlednějšího vzhledu. V případě potřeby 
suchý zip upravte. Je důležité, aby ortéza pohodlně seděla, netlačila, neodírala a nezpůsobovala stázi. 
 
Materiál 
Silné: nylon, elastan. stabilní: bavlna, polyester, elastan. Komfort: bavlna, polyamid, polyester, elas- 
elastan. Neopren: syntetický kaučuk, polyester, polyamid. Měkké: polyester, viskóza, elastan, nylon. 
Všechny materiály neobsahují latex. 
 
Pokyny pro praní 
Zavřete pásky na suchý zip a vyjměte všechny dlahy. Postupujte podle níže uvedených pokynů k 
praní. Použijte sáček na prádlo. Nechte ortézu vyschnout. 
 
  

Velikosti 

Velikost *Rozměry Velikost *Rozměry Velikost Rozměry 

XXS 10-12 cm M 16-18 cm XL 20-22 cm 
      

XS 12-14 cm L 18-20 cm XXL 22-24 cm 
      

S 14-16 cm     

*Změřte obvod zápěstí. Měření je třeba považovat za orientační.Použití pro jednoho pacienta. Pokud 
výrobek obsahuje neopren, doporučuje se používat maximálně 4 hodiny v kuse.  
 
Recyklace: Pokud má výrobek odnímatelnou dlahu, vyjměte ji a vytřiďte podle místních předpisů. 
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