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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. 

SKŁaD SUrOwcOwy

trójwarstwowy materiał HIGrOMED składający się z: 
•  perforowanego neoprenu wywierającego na stawy lekką 
kompresję, zapewniającego terapeutyczne ciepło oraz trwałość 
i  elastyczność wyrobu
•  pianki poliuretanowej
•  naturalnej tkaniny bawełnianej 

Szyna modeli ErH 38/4 a, ErH 38/4 B ze stali nierdzewnej, taśmy 
typu rzep-haczyk. 

KONSErwacJa

Prać ręcznie w temperaturze do 40° c w wodzie z mydłem, 
nie chlorować, nie prasować, nie prać na sucho, nie wybielać. 
Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł 
ciepła

ZaStOSOwaNIE

wzmożone napięcie mięśniowe powodujące zgięciowe 
i przywiedzeniowe ustawienie nadgarstka oraz kciuka w przebiegu 
schorzeń neurologicznych.

 

3 pODsTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI TErApEUTYCZNE

KOrEKCjA – właściwe ustawienie nadgarstka oraz kciuka 
stopniowo przywraca funkcjonalność ręki, a przede 
wszystkim przeciwdziała negatywnym następstwom 
wynikającym z niewłaściwej pozycji.

prOprIOCEpCjA – trójwarstwowy materiał higromed, 
z którego wykonane są ortezy  wywierając optymalną 
kompresję na staw, wspomaga jego stabilizację oraz stymuluje 
receptory czucia głębokiego. w efekcie wzmacnia informację  
prawidłowego ułożenia ręki oraz czucia w przestrzeni.  
 
UTrWAlANIE – ortezy nie działają na zasadzie sztywnych 
łusek wyłącznie unieruchamiających oraz wyłączających 
funkcjonowanie obejmowanych stawów. Umożliwiają 
pacjentowi ruch w stawie przy zachowaniu ciągłej korekcji 
do prawidłowej pozycji. 

UwaGI I ZaLEcENIa

•  wyrób należy stosować według wskazań i pod nadzorem 
lekarza specjalisty: chirurga, ortopedy, rehabilitacji medycznej, 
reumatologa, neurologa. 
•  Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub 
wyspecjalizowany personel medyczny, rehabilitant, fizjoterapeuta 
lub technik ortopeda.
•  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, 
bez widocznych zmian (otarcia, odgniecenia, odparzenia, rany, 
zmiany troficzne, egzemy). 
•  w przypadku konieczności stosowania produktu wraz 
ze współistniejącymi zmianami skórnymi, obejmowaną okolicę 
należy poddać szczególnej obserwacji. 
•  w przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian 

opozycję, ustawienie funkcjonalne:

Po założeniu ortezy na kciuk naciągamy dolną część dłoniową, 
po czym zapinamy boczne taśmy rzepowe.

mOCNE ODWIEDZENIE KCIUKA:

Po założeniu ortezy na kciuk naciągamy górną część grzbietową 
do momentu oczekiwanego odwiedzenia, po czym zapinamy boczne 
traśmy rzepowe. 
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