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Instrukcja Użytkowania

Podciąg na opadającą stopę

Orteza na goleń i udo korygująca przeprost stawu kolanowego
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pRzEznAczEnIE

•	 Przeznaczony dla pacjentów z zaburzeniami chodu w przebiegu schorzeń i dysfunkcji centralnego lub obwodowego układu 
nerwowego powodujących osłabienie zgięcia grzbietowego stopy.

zAstosowAnIE

•	 Osłabienie zgięcia grzbietowego stopy
•	 Porażenie nerwu strzałkowego.

UwAGA

1. Regulacja długości podciągu umożliwia zwiększenie lub zmniejszenie siły podciągającej stopę w trakcie chodu.
2. Możliwość łatwego zastosowania ortezy zarówno w obuwiu codziennym jak i sportowym oraz szybkiego demontażu podciągu.
3. Dla trwałego umocowania peloty w obuwiu, przewlecz sznurówkę przez pierwszy uchwyt.3. Zmiana długości peloty w dole podkolanowym 
wpływa korekcyjnie na staw kolanowy. Skrócenie długości peloty zwiększa działanie korekcyjne przeprostu stawu kolanowego.

pRzEznAczEnIE

•	 Orteza przeznaczona dla pacjentów z przeprostem stawu kolanowego. Przeznaczona do stosowania podczas chodu.

zAstosowAnIE

•	 Udar mózgu
•	 Poliomielitis
•	 Urazy mózgowo czaszkowe

UwAGA

1. Zapnij wszystkie paski dociągowe tak aby przeguby stawu znajdowały się centralnie na wysokości stawu kolanowego.
2. Pelota korygująca powinna znajdować się tuż poniżej dołu podkolanowego w tylnej części podudzia, tak aby nie ograniczać zgięcia stawu.
3. Zmiana długości peloty w dole podkolanowym wpływa korekcyjnie na staw kolanowy. Skrócenie długości peloty zwiększa działanie 
korekcyjne przeprostu stawu kolanowego.



UwAGI I zAlEcEnIA:

•	 Ortezę należy zakładać, zdejmować i obsługiwać według indywidualnie udzielonych instrukcji. Stosować zgodnie z przeznaczeniem 
wg. zaleceń i nadzorem lekarza specjalisty. 

•	 Instruktażu zakładania udziela lekarz prowadzący lub wyspecjalizowany personel medyczny.
•	 Czas stosowania produktu i sposób ustawienia jego elementów stabilizujących, unieruchamiających, korygujących lub odciążających 

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 oraz właściwej pielęgnacji.
•	 W przypadku wystąpienia lub zaostrzenia istniejących zmian skórnych należy zaprzestać stosowania środka ortotycznego, 

skontaktować  się z lekarzem prowadzącym oraz punktem wydającym środek ortotyczny.
•	 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 oraz punktem wydającym środek 
ortotyczny .

•	 Przestrzegać ustawienia tych samych wartości kąta na obydwu szynach oraz dokładnego blokowania elementami blokującymi.
•	 Podczas codziennego użytku należy upewnić się czy szyny nie są uszkodzone, pogięte, wyszczerbione.
•	 W przypadku uszkodzenia lub jakiejkolwiek usterki należy zaprzestać korzystania oraz skontaktować się z punktem wydającym 

środek ortotyczny lub wytwórcą.
•	 Zabrania się wykonywania samodzielnych napraw lub modernizacji.

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.

•	 Taśmy materiałowe oraz rzepy szczotkować szczotką do ubrań oraz odkurzać.
•	 Suszyć w temperaturze pokojowej z dala od intensywnych źródeł ciepła.
•	 Do elementów plastikowych używać delikatnych detergentów lub wody z mydłem, dokładnie spłukiwać oraz osuszyć za pomocą 

szmatki lub gąbki.
•	 Do elementów skórzanych stosować  środki do konserwacji skór naturalnych oraz wycierać suchą szmatką
•	 Elementy metalowe wycierać suchą szmatką


