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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Szyna na dłoń i przedramię
Szyna na dłoń i przedramię 
z odwiedzionym kciukiem

Orteza do korekcji 
śródręcza, nadgarstka 
i palców RZS 

ERH 47 ERH 47/1 ERH 47/3

APARAT / ORTEZA STAWU NADGARSTKOWEGO - ERH 47, ERH 47/1, ERH 47/3



ZASTOSOWANIE

•  Urazy i uszkodzenia struktur w obrębie stawu 
•  Zespół cieśni nadgarstka 
•  Złamania kości nadgarstka 
•  RZS
•  Przeciążenia 
•  Porażenia i niedowłady wiotkie oraz spastyczne

DZIAŁANIE

Stabilizują oraz unieruchamiają staw nadgarstkowy oraz korygują ustawienie ręki.

WŁAŚCIWOŚCI

•  Produkty przeznaczone są zarówno dla pacjentów ortopedycznych jak i neurologicznych. 
•  Korekcję ustawienia ręki gwarantuje możliwość indywidualnego formowania części 
dłoniowej poprzez doginanie.
•  Szyny przeciwdziałają konsekwencjom wiotkiego lub spastycznego ustawienia ręki 
neurologicznej.
•  Pasy dociągowe zapewniają anatomiczne dopasowanie do obwodu kończyny oraz 
wysoki komfort stosowania.

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.
•  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 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

SKŁAD SUROWCOWY

Szyna metalowa obszyta pianką poliuretanową, dwustronnie pokrytą dzianiną poliamidową 
z 4 pasami zapinanymi na rzepy.

KONSERWACJA

•  Elementy miękkie 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. 


