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ERH 70
Aparat derotujący kończynę dolną
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ORTOTYKA DLA DZIECI

ZASTOSOWANIE
• Nadmierna rotacja zewnętrzna lub wewnętrzna całej kończyny
dolnej.
• Nadmierna rotacja stopy do wewnątrz oraz na zewnątrz
• Nadmierny wyprost /Przeprost w stawie kolanowym
DZIAŁANIE
Aparat o działaniu sprężynującym. Derotuje nadmierną rotację
zewnętrzną lub wewnętrzną w stawie biodrowym oraz stopę
względem podudzia.
WŁAŚCIWOŚCI
• Wygodny system taśm wywierając lekką kompresję na stawy
oraz tułów zwiększa ilość bodźców proprioceptywnych (czucia
głębokiego), które mogą wpłynąć na poprawę świadomości
ruchowej, poczucia stabilnej postawy.
• Poprzez korekcję i stabilizację kończyn oraz tułowia poprawia
równowagę,
• Możliwość regulacji siły taśmy derotującej kończynę.
• Zastosowany materiał jest przyjazny dla skóry pacjenta,
nie powoduje podrażnień oraz nie ogranicza ruchu,
• Występuje w wersji na jedną lub obydwie kończyny,
• Aparat jest kompatybilny z ERH 69, w połączeniu z którym pełni
funkcję kombinezonu zapewniającego pełną stabilizację tułowia,
miednicy oraz derotację kończyn.

bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany,
zmiany troficzne, egzemy).
• W przypadku konieczności stosowania produktu wraz
z współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę
należy poddać szczególnej obserwacji.
• W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian
skórnych należy skontaktować się z lekarzem prowadzącym.
• Nie należy stosować produktu po uprzednim stosowaniu żeli
i maści rozgrzewających.
• Brak codziennej higieny osobistej, brak lub zbyt rzadka
konserwacja wyrobu, stosowanie niewłaściwych środków
konserwujących i piorących może spowodować otarcia,
odparzenia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną
potliwością, rozwojem flory bakteryjnej lub nadwrażliwością
na zastosowane środki piorące.
• W przypadku wystąpienia takich objawów należy skontaktować
się z lekarzem prowadzącym.
• Aby wyrób spełniał swoje zadanie musi być właściwie dobrany
pod względem rozmiaru.
• Karta pomiarowa gwarantuje precyzyjny i właściwy dobór
rozmiaru dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu.
Umożliwia indywidualizację parametrów produktu oraz realizację
nieseryjnego wyrobu na zamówienie indywidualne.
• Karty można pobrać bezpośrednio ze strony danego produktu
na  www.erhem.pl/dzieci

MOŻLIWOŚĆ DEROTACJI KOŃCZYNY DOLNEJ
PRZEZ STOPĘ (ERH 70 B) LUB PRZEZ STOPĘ I KOLANO (ERH 70 A)
1. Rotacja zewnętrzna biodra i stopy
2. Rotacja wewnętrzna biodra i stopy
3. Rotacja zewnętrzna biodra, wewnętrzna stopy
4. Rotacja wewnętrzna biodra, zewnętrzna stopy
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SPOSÓB ZAKŁADANIA NA STOPĘ (1)
ORAZ PROWADZENIA TAŚMY DEROTUJĄCEJ (2a LUB 2b)

SKŁAD SUROWCOWY
Guma ortopedyczna, taśmy typu rzep-haczyk

UWAGI I ZALECENIA
KONSERWACJA
• Wyrób należy stosować według wskazań i nadzorem
lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej,
reumatologa, neurologa.
• Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący
lub wyspecjalizowany personel medyczny.
• Zalecane jest równoległe prowadzenie rehabilitacji ruchowej
pod nadzorem fizjoterapeuty.
• Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jest ściśle
związany z rodzajem oraz charakterem dysfunkcji i jest określany
przez lekarza prowadzącego.
• Skóra w miejscu przylegania ortezy powinna być sucha i czysta,

• Prać ręcznie w temperaturze do 40° C w wodzie z mydłem
, za pomocą gąbki lub miękkiej szczoteczki, nie chlorować,
nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać.
• Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych
źródeł ciepła.
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ODWIEDZENIE

PRZYWIEDZENIE

REGULACJA SIŁY DZIAŁANIA TAŚMY DEROTUJĄCEJ
Skrzyżny sposób upięcia przez pośladki ułatwia
wyprost w stawie biodrowym oraz wspomaga
uzyskanie pozycji wyprostowanej.

