Cod: SRT 319 – Orteză de genunchi mobilă cu articulaţii laterale, TRIAGEN
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Mărimi
1
2
3
4
5
6
7
8

Circumferinţa genunchiului (cm)
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Indicaţii: Se utilizează în caz de instabilitate laterală a articulaţiei genunchiului, traumatisme sau afecţiuni la nivelul genunchiului,
procese inflamatorii, pentru reabilitare postchirurgicală.
Descriere: Orteză realizată din material textil, deschisă anterior, prevăzută cu:
- 2 atele metalice cu articulaţie mobilă, câte una pe fiecare parte
- 2 benzi de fixare, cu scai.
Închiderea se face anterior cu scai.
Lungime: 32 cm.
Orteza este un suport pentru articulaţia genunchiului, cele două articulaţii laterale policentrice asigurând stabilitate şi siguranţă la
utilizare. Datorită formei sale, orteza poate fi utilizată pe un genunchi al cărui relief anatomic este deformat, având posibilitatea de
reglare a compresiei prin modul de închidere anterior şi prin cele 2 benzi de fixare.
Compoziţie: Spumă poliuretanică (burete) acoperită pe ambele părţi cu material textil: interior - bumbac 100%, exterior - poliamidă
100%.
Poziţionare: Orteza se aşează din spate spre faţă, având grijă ca rotula să fie poziţionată corect, în mijlocul ortezei şi să rămână
liberă. Se fixează cele 2 benzi prevăzute cu scai şi se reglează la nivelul optim de compresie.
Curăţare:
Se spală manual cu apă caldă, nu se albeşte, nu se stoarce mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!
Depozitare: La temperatura camerei, la loc uscat şi bine ventilat.

TALON DE GARANŢIE
30 zile de la data cumpărării produsului.
Codul produsului
Data cumpărării
Semnătura şi ştampila vânzătorului

Pentru validarea garanţiei, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze şi să prezinte
Talonul de garanţie.
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