
Stabilizator stawu łokciowego model: 304,308,309 - INSTRUKCJA OBSŁUGI
Drogi kliencie dziękujemy, że wybraliście państwo produkt firmy Aurafix. Produkty marki Aurafix wykonywane są z wysokiej jakości
materiałów dla państwa komfortu i bezpieczeństwa. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z jego instrukcją i zachować ją w
razie potrzeby.
Deklaracja zgodności
Produkt jest wyrobem medycznym klasy I i został wyprodukowany zgodnie z podstawowymi wymaganiami dyrektyw 93/42/EEC i
2007/47/EEC. Instrukcje zostały stworzone zgodnie ze specyfikacjami wyżej wymienionych dyrektyw. Mają one na celu zapewnienie
bezpiecznego i właściwego korzystania z produktu medycznego.
Wskazania:
● Zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej (łokieć golfisty),
● Zapalenia nadkłykcia bocznego kości ramiennej (łokieć tenisisty),
● dolegliwości bólowe w obrębie stawu łokciowego
Przeciwwskazania:
● Ciężkie zranienia
● Zapalne obrażenia skóry
● Zaburzenia w krążeniu i czuciu w okolicach stawu łokciowego, w obrębie umiejscowienia produktu
Założenie produktu:
● Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do twojego rozmiaru. 
● Otwórz zapięcia Velcro jeśli występują
● W modelach z pelotą uciskową (Ref: 301-303-304-308-309) , upewnij się, że orteza działa na odpowiednią grupę mięśni.
● Założenie produktów (Ref: 303-308-309): przy zapaleniach nadkłykcia bocznego kości ramiennej (łokieć tenisisty) zwrócić uwagę

aby  pelota  uciskowa  była  umiejscowiona  w  punkcie  gdzie  zewnętrzne  mięśnie  są  obrzęknięte,  4-5  cm  poniżej  łokcia,  przy
zapaleniach nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej (łokieć golfisty) zwrócić uwagę aby pelota uciskowa była umiejscowiona
w punkcie gdzie zewnętrzne mięśnie są obrzęknięte, 4-5 cm poniżej łokcia

● Kompres  żelowy przechowuj w zamrażalce przez godzinę w celu jego schłodzenia (produkt Ref: 309). Czas oraz częstotliwość
użycia kompresu żelowego powinna być ustalona przez fizjoterapeutę.

● Zapnij zapięcia Velcro jeśli  występują.
● Upewnij się, że ciśnienie wywierane przez produkt nie wpływa niekorzystnie na kontuzjowane, opuchnięte, obrzmiałe części ciała

poprzez ich sprawdzenie  po 10 - 15 minutach po założeniu.
Ważne informacje i środki ostrożności
Zaleca się by orteza była używana tylko przez jednego pacjenta. 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 produktu stosownie z indywidualnymi potrzebami. Upewnij się czy został dobrany
odpowiedni rozmiar produktu. Upewnij się, że ciśnienie wywierane przez urządzenie nie wpływa niekorzystnie na kontuzjowane,
opuchnięte,  obrzmiałe części  ciała.  W razie wątpliwości  co do metody założenia produktu skontaktuj  się ze specjalistą.  Nie jest
wskazane używać produktu w sąsiedztwie  otwartych płomieni  lub silnego pola  elektromagnetycznego.  Firma nie odpowiada za
użycie produktu nie z jego przeznaczeniem. W celu zapewnienia jego skuteczności, tolerancji i prawidłowego działania jest niezbędne
zachowanie należytej staranności przy zakładaniu produktu. Wszelkie zmiany w strukturze i ustawieniach urządzenia powinny być
wskazane przez lekarza i kontrolowane przez technika ortopedycznego. Dzienne używanie produktu powinno być określone przez
lekarza. Używanie produktów kompresyjnych przez dłuższy czas może powodować zwiotczenie mięśni i prowadzić do ich zaniku.
Produkty z neoprenu nie powinny być dłużej noszone niż 3 – 4 godzinny dziennie. W przypadku alergii na ciepło, nie powinno się
nosić produktów neoprenowych bez zgody lekarza. W przypadku alergii na latex i gumę, a w produkcie są takie składniki to pomiędzy
ciało a produkt powinna być założona bielizna.   Dla nadwrażliwych pacjentów bezpośredni  kontakt  ze skórą może powodować
zaczerwieniania  lub  podrażnienia.  W  przypadku  efektów  niepożądanych  takich  jak  ból,  opuchlizna  lub  obrzęk  skontaktuj  się
natychmiast z lekarzem.
Konserwacja
● Należy zawsze przed użyciem sprawdzić czy orteza nie jest uszkodzona.
● Jeśli paski lub inne części ortezy są znacząco zużyte, musi być to naprawione, zastąpione przez technika ortopedycznego przed

ponownym użyciem. 
● Jeśli orteza weszła w kontakt z wodą morską lub brudem, należy przepłukać czystą wodą i suszyć na powietrzu.
● Orteza może być używana tylko przez jedną osobę.
● Proszę usuwać urządzenie lub każdy jego komponent w odpowiednich do tego przeznaczonych punktach.

 Prać ręcznie do 30 ° C; 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.
● Nie wystawiaj produktu na działanie słońca
Gwarancja
Gwarancja może zostać przyznana, jeśli produkt jest używany zgodnie z warunkami opisanymi w instrukcji przez jednego pacjenta.
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