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Temblak dwuczęściowy z unieruchomieniem

ERH 57
Temblak dwuczęściowy

ERH 54

APARAT / ORTEZA STAWU BARKOWEGO - ERH 54, ERH 57



ZASTOSOWANIE

•  Złamania oraz zwichnięcia w obrębie obręczy barkowej
•  Nawykowe zwichnięcia i zespoły bólowe w obrębie barku
•  Doleczanie uszkodzeń stożka rotatorów
•  Pourazowa niestabilność o podłożu więzadłowo-mięśniowym
•  Niedowłady i porażenia mięśni w przebiegu chorób neurologicznych
•  Stany zapalne w obrębie barku i łokcia
•  Urazy splotu ramiennego

DZIAŁANIE

•  Stabilizują i odciążają kończynę górną oraz obręcz barkową.
•  Zapewniają repozycję głowy kości ramiennej.

WŁAŚCIWOŚCI

•  Temblaki cechuje prosta konstrukcja oraz łatwość stosowania.
•  Dodatkowe usztywnienia wykonane z miękkiej płyty zapobiegają niepożądanym 
przemieszczeniom kończyny.
•  System szelek skutecznie odciąża obręcz barkową, nie powodując przeciążeń i przesileń 
w obrębie szyjnego odcinka kręgosłupa.

ERH 57
Dodatkowy pas okalający klatkę piersiową doskonale wiąże bark z ramieniem 
unieruchamiając kończynę górną przy tułowiu.

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.
•  Długotrwałe stosowanie ortezy może doprowadzić do osłabienia lub zaniku mięśni 
obejmowanej okolicy, dlatego 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.
•  Zaleca się stosowanie produktu na koszulkę bawełnianą.
•  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

Pianka poliuretanowa wewnętrznie pokryta bawełnianą dzianiną frotte, od zewnątrz 
poliamidową dzianiną welurową. Usztywnienia z płyty PE, szelki z taśmy kaletniczej.

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. 
 


