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Funkcjonalna orteza kolana z 4 ẃ punktowa  
Zabezpieczenie kolana, lekkie i wygodne

GENU4PL

OPIS 
Konstrukcja wykonana jest z lekkiego aluminium o 
anatomicznie ukształtowanej geometrii ramy. Przeguby 
policentryczne zapewniają maksymalny komfort dzięki 
wyściółce, a ponumerowane paski ułatwiają aplikację. 
Czteropunktowy orteza kolana dzięki swojemu kształtowi 
gwarantuje kontrolę ruchów przednio-tylnych i bocznych 
kolana oraz rotację wewnętrzną. 

FUNKCJE 
Genu 4 jest wykonana z wyjątkowo lekkiej, anatomicznie 
ukształtowanej aluminiowej ramy. Opatentowany staw 
pol icentr yczny zapewnia moż l iwość podwójnego 
ograniczenia w stosunku do kątowego ruchu: 
zgięcia (0°- 15°- 30°-45°-60°-75°-90°);  
wyprostu (15°-30°-45°);  
unieruchomienie (0°-15°-30°-45°).  
Unieruchomienie w 0 ° jest dozwolone poprzez wstawienie 
elementu ograniczającego zgięcie 0° w odpowiednie miejsce. 
Stabilizacja pasków zapewnia właściwe ułożenie i doskonałe 
działanie ortezy. Wyściółka wykonana z tkaniny C6Tex 
zapewnia oddychalność i wygodę. Genu4 ma wymienne 
elementy wyściełające dostępne w zestawie. 

PRZEZNACZENIE 
Terapeutyczne i nieinwazyjne wyroby medyczne, których 
celem jest korygowanie wad postawy lub stabilizacji kończyn. 

WSKAZANIA 
Stabilność latero-medialna • zapobieganie skręceniu kolana • 
chondromolacja rzepki • lecznenie więzadeł • pomocny przy 
artrozie nieoperacyjnego kolana • zabezpieczenie w sporcie. 

ZAŁOŻENIE 
Podczas zakładania ortezy po raz pierwszy musi ją 
zastosować wykwalifikowany technik medyczny. Przed 
założeniem ortezy należy ustalić możliwe ograniczenie 
zgięcia-wyprostu zgodnie z zaleceniami lekarza lub 
fiz j o t e r a p e u t y . U p e w n i j s ię , że u s t a w i e n i a o b u 
policentrycznych połączeń są symetryczne. Aby ustawić 
odpowiednie ograniczenia kątowe, wystarczy wstawić 
elementy ograniczające w odpowiednich miejscach stawu 
policentrycznego. Wszystkie ograniczniki są oznaczone 
dwoma kropkami, które odróżniają odpowiednią szczelinę 
złącza, w której muszą być umieszczone, tj. Pionową dla 
zablokowania zgięcia i poziomą dla zablokowania wyprostu. 
Następnie umieść ogranicznik przedłużenia z przodu stawu 
policentrycznego. Element ograniczający blokuje się 
magnetycznie wewnątrz ogranicznika. Powtórz czynność z 
tyłu stawu policentrycznego, ustawiając ogranicznik zgięcia. 
Oś stawu musi znajdować się na poziomie górnego 
marginesu rzepki. Upewnij się, że staw pasuje prawidłowo po 
obu stronach kolana.  
Wykonaj poniższe czynności, aby poprawnie zastosować: 
zajmij pozycję siedzącą ze zgiętym kolanem pod kątem około 
45°. 
• Faza 1 - Umieść wsporniki kłykci około 2 cm powyżej środka 

stawu. Zamocuj pasy dystalne 1 i 2 w bezpośrednim 
kontakcie ze sztywnymi gniazdami. 

• Faza 2 - Popchnij wsporniki kłykci w dół o około 2 cm. Zapnij 
proksymalne paski 3 i 4, z tyłu na poziomie uda i nogi. 

• Faza 3 - Zamocuj proksymalne paski 5 i 6 z przodu na 
poziomie uda i nogi. 

• Faza 4 - Wstań i idź tak, aby prawidłowo ustawić ortezę. 
W przypadku zranienia LCP można obrócić klamry paska nr 
180 o 180 °, tak aby pasek znajdował się przed udem.



GENU4PL

LUDNOŚĆ I OGRANICZENIA W UŻYCIU 
Urządzenia Tenortho są ogólnie wskazane do użytku u osób 
dorosłych powyżej 12 roku życia. Produkt powinien być 
używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem (patrz 
ulotka z instrukcją, rozdział "Wskazania"). Niektóre 
urządzenia, które mają różne rozmiary, pediatryczne lub są 
wykonane na miarę, mogą być również używane u dzieci w 
wieku od 3 lat. Zaleca się ostrożność i zasięgnięcie porady 
lekarza przed użyciem jakichkolwiek urządzeń, które mogą 
zakłócać działanie macicy u kobiet w ciąży (kołnierze ze 
stabilizatorami mostkowo-grzbietowymi, pasy lędźwiowe, 
gorsety, ortezy barkowe i biodrowe itp.). Szczególną uwagę i 
dokładną ocenę lekarską należy zwrócić na stosowanie 
aparatów ortodontycznych, które mogą utrudniać 
oddychanie u pacjentów z patologiami lub trudnościami w 
oddychaniu (nadmierne rozciągnięcia, gorsety, kołnierze, 
szelki, itp.). Produkt zawierający magnetoterapię 
(TO1308MG - TENOMAG) nie powinien być stosowany u 
kobiet w ciąży ani u osób z wszczepionymi urządzeniami 
(rozruszniki serca, defibrylatory lub implanty stałe). Zapoznaj 
się z instrukcją obsługi producenta urządzenia do 
magnetoterapii. 

KONSERWACJA 
Jeśli to możliwe, usuń szyny i metalowe ramy przed praniem. 
Pierz ręcznie w ciepłej wodzie z dodatkiem łagodnego mydła; 
następnie spłucz czystą wodą. Susz z dala od źródeł ciepła. 
Skontaktuj się z technikiem ortopedą w przypadku 
problemów lub zużytych części, które wymagają wymiany. 
Nie wyrzucać produktu do środowiska. 

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA 
Urządzenie nie może wywierać nacisku na żadną część ciała, 
która jest zraniona lub opuchnięta. W przypadku wątpliwości 
co do zastosowania należy skonsultować się z technikiem 
ortopedą. Nie nosić urządzenia w pobliżu otwartego ognia. 

NADZÓR ZDROWOTNY 
W celu ciągłej kontroli stanu zdrowia w celu zapewnienia 
możliwie najbezpieczniejszego użytkowania produktów 
Tenortho, prosimy o zgłaszanie wszelkich poważnych działań 
niepożądanych, które wystąpią podczas stosowania 
produktu, w ysy łając wiadomość e -mai l na adres 
ufficiotecnico@tenortho.com  
Należy również zgłosić zdarzenie właściwym organom. 

OSTRZEŻENIA 
Urządzenie musi być przepisane przez lekarza i założone 
przez technika ortopedę, który jest kompetentną osobą 
uprawnioną zarówno do zastosowania, jak i do udzielania 
informacji o bezpiecznym użytkowaniu. Założenie urządzenia 
musi być przeprowadzone z najwyższą starannością, aby 
zapewnić skuteczność, tolerancję i prawidłowe działanie. O 
wszelkich zmianach konstrukcyjnych i innych musi decydować 
lekarz i przeprowadzać je technik ortopeda. Zalecane jest 
użycie produktu przez jedną osobę. Bezpośredni kontakt 
urządzenia ze skórą może powodować zaczerwienienie lub 
podrażnienie u bardzo wrażliwych osób. Nie należy 
umieszczać produktu na zranionej skórze. W przypadku 
nietolerancji należy natychmiast skontaktować się z 
lekarzem. 

SPRZEDAŻ 
Nie wyrzucać produktu do środowiska. Produkt należy 
utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi odpadów 
obowiązującymi w gminie i / lub stanie. Produkt nie stwarza 
ryzyka zanieczyszczenia. 

GWARANCJA 
Tenortho zaświadcza, że produkt został wyprodukowany 
poprawnie, zastosowano materiały najwyższej jakości, zostały 
przeprowadzone wszystkie niezbędne testy oraz, że jest 
zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Tenortho 
zobowiązuje się naprawić wszelkie wady, brak jakości lub 
niezgodności Produktów, które nastąpiły z winy producenta, 
które powstaną w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od dostawy 
Produktów, i które zostaną przekazane niezwłocznie, a w 
każdym razie nie później niż siedem dni od dnia wykrycia 
wady lub usterki. Tenortho może podjąć decyzję o naprawie 
lub wymianie Produktów, które okażą się wadliwe. Produkty 
wymienione lub naprawione w ramach gwarancji będą 
objęte tą samą gwarancją przez 6 (sześć) miesięcy od dnia 
naprawy lub wymiany. Wady zgodności, a tym samym 
rękojmia, nie obejmują żadnych wad lub szkód powstałych w 
wyniku zdarzeń losowych lub z odpowiedzialności 
Użytkownika (np. Niedbałość, brak lub nieprawidłowe 
czyszczenie) lub używanie produktów niezgodne z ich 
przeznaczeniem lub normalnym zużyciem. Zachowaj 
opakowanie, etykiety i dowód zakupu, aby zapewnić 
odpowiednią identyfikowalność partii.

Nie wybielaćPrać ręcznie w  
ciepłej wodzie

Nie suszyć 
w suszarce

Nie prasować

Wyrób medyczny
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