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OPIS 
Ostatnia generacja i unikalny aparat ortopedyczny. 
Elastyczna tkanina z włóknem węglowym, która jest 
ekskluzywna Tenortho na rynku ortopedycznym. 
Wbudowane elastyczne fiszbiny zapewniają łatwą i 
kontrolowaną przyczepność, niezbędną przy drobnych 
patologiach okolicy lędźwiowej i lędźwiowo-grzbietowej. 
Łatwy w noszeniu, doskonałe dopasowanie, zapewnia 
wsparcie na plecach, a także daje ulgę w codziennych 
czynnościach. 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 
Tkanina C6Tex, antystatyczna (specjalne włókna pochłaniają i 
rozprasza ją ładunki e lektr yczne) . Oddychając y i 
termoregulacyjny, bakteriostatyczny i hipoalergicznymateriał, 
wspomaga przepływ krwi i dotlenienie komórkowe, 
minimalizując stężenie kwasu mlekowego.  
Elastyczne fiszbiny, aby uzyskać dostosowane ciśnienie do 
potrzeb. Obszar lędźwiowo-grzbietowy jest podtrzymywany 
przez regulowane fiszbiny wewnątrz gorsetu. Obszar 
brzucha jest podtrzymywany przez ukośne spiralne stalki. 

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

WSKAZANIA 
O s t e o p o r oz a • b ó l e p l e c ó w z p o w o d u c h o r o b y 
zwyrodnieniowej stawów lub kifozy • złamaniach kręgów 
grzbietowych i górnych kręgów lędźwiowych • po złamaniach 
odcinka grzbietowo-lędźwiowego kręgosłupa • osteoporozie 
lub przerzutach.  

ZAŁOŻENIE 
1. Otwórz gorset szeroko, trzymając pętlę do góry. 
2. Strona czołowa wykonana z 3 rzepów (jeden "większy" 

brzucha i dwa "mniejszy" boczny i skośny). 
3. Najpierw wyreguluj rzepy prętów, mocując je na bocznych 

ukośnych.  
4. Załóż gorset i przymocuj "duży rzep brzuszny", aby go 

odpowiednio dopasować. 
5. Weź rzepy boczne i pociągnij je, aż dotrą do brzucha, 

mocując je w obszarze środkowym. 
6. Dostępne są 4 pasy: najpierw zaczep dolne, a następnie 

górne.  
7. W celu idealnego dopasowania upewnij się, że tylna i dolna 

krawędź są ustawione w połowie części pośladków. 
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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.
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