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Tutor unieruchamiająco-korygujący stopę i staw skokowy

Starter

reGUlar



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

SKŁaD SUrOwcOwy 

tworzywo sztuczne PE, pianka poliuretanowa pokryta zewnętrznie 
dzianiną welurową, od wewnątrz bawełnianą tkaniną frotte, taśmy 
bawełniane, taśmy typu rzep-haczyk, klamerki.

KONSErwacJa

•  Przed praniem usunąć elementy stabilizujące.
•  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. 

ZaStOSOwaNIE

•  Zniekształcenia stawu skokowego i przodostopia
•  Niestabilność i skręcenia  stawu 
•  Naciągnięcia i naderwania w obrębie aparatu więzadłowego

DZIaŁaNIE

System taśm krzyżowych oraz bocznych usztywnień stabilizuje 
staw skokowy oraz koryguje jego osiowe ustawienie.

wŁaŚcIwOŚcI

•  regulacja długości taśm krzyżowych umożliwia zmianę stopnia 
unieruchomienia oraz korekcji.
•  wyposażona w wyprofilowane łuski stabilizujące oraz 
korygujące bocznie przyśrodkowo staw skokowy oraz stopę.
•  Orteza o działaniu statycznym, spoczynkowym
•  Możliwość odpięcia wewnętrznego wymiękczenia w celu 
utrzymania higieny

UwaGI  I  ZaLEcENI a

•  wyrób należy stosować według wskazań i nadzorem lekarza 
specjalisty: chirurgii, ortopedii, rehabilitacji medycznej, reumatologii, 
neurologii. 
•  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 ze 
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 


