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Nazwa wyrobu  Pediatryczna orteza stopowo – goleniowa   

REF PED-OSS1 

Opis wyrobu  • Wyrób jest dedykowany dla nieprofesjonalnego użytkownika   

• Konstrukcja wykonana z lekkiego, trwałego plastiku, 

• Bujana podeszwa wykonana z gumy, 

• Poduszka wewnętrzna podeszwy jest wykonana z nietoksycznego materiału  

• Uchwyty mocowane na miejscu za pomocą Velcro® zapewniają pewny chwyt na wyściółce, 

• Wyściółka wykonana jest z miękkiej, podwójnie wyściełanej pianki 

Rozmiary  Rozmiar M L XL 

Rozmiar buta 23/25 26/28 29/31 
 

Wskazania do 
stosowania  

• Konserwatywne leczenie złamań w okolicy kostek, 

• Ciężkie zwichnięcia (3 stopnie), 

• Faza pooperacyjna po osteosyntezie kostki, 

• Złamania, stabilizacja urazów więzadła kostki, 

• Zapalenia Achillesa, 

• Złamania kości piszczelowej  
Przeciwwskazania  • Otwarte złamania 

• Przerwania ciągłości skóry w miejscu zakładania 

• Nowotwory kości i skóry 

• Uczulenie na materiał z jakiego wyrób jest wykonany       

Stosowanie  • Otwórz wszystkie paski, tymczasowo zapnij je na siebie. Wyjmij wyściółkę z wewnątrz plastikowej osłony. 

• Otwórz wyściółkę i załóż na kontuzjowaną nogę tak aby pięta była dobrze dopasowana, zapnij na rzepy 
Velcro. 

• Włóż but na nogę. 

• Dopasuj but tak, aby szyna była w pozycji pionowej i na środku stawu skokowego. Zamknij rzepy, 
począwszy od tych znajdujących się najbliżej palców, kierując się w górę. 

Środki 
ostrożności  

• Orteza powinna być przepisana i używana pod kontrolą medyczną i założona przez technika 
ortopedycznego, który jest kompetentną osobą zarówno w odniesieniu do założenia jak i udzielenia 
informacji związanego z bezpiecznym użyciem wyrobu medycznego. 

• W celu zapewnienia jego skuteczności, tolerancji i prawidłowego działania jest niezbędne zachowanie 
należytej  staranności przy zakładaniu jej. Wszelkie zmiany w strukturze i ustawieniach urządzenia 
powinny być wskazane przez lekarza i kontrolowane przez technika ortopedycznego. 

• Zaleca się by orteza była używana tylko przez jednego pacjenta.  

• Upewnij się, że nacisk ortezy na cało pacjenta nie powoduje opuchlizny lub obrzmienia. 

• W razie wątpliwości co do metody założenia urządzenia skontaktuj się ze specjalistą.  

Sposób 
czyszczenia i 
konserwacji  

• Prać ręcznie do 30 ° C (oddzielić elementy plastikowe)   

• Nie prasować   

• Nie czyścić chemicznie 

• Nie używać wybielaczy 

• Nie wirować 

• Pranie ręczne w letniej wodzie w naturalnym mydle. Płukać delikatnie. 

• Susz z dala od silnych źródeł ciepła. 

Gwarancja  Wyrób jest objęty dwuletnią gwarancją. 
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