
INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO  

 

Orteza na ramię i bark – kamizelka Model: OBR4 

 

Rozmiar: 

Rozmiar S M L XL XXL 

Obwód klatki 

piersiowej 
<70 70-80 80-90 90-120 120< 

Materiały, z których jest wykonana orteza 

- pianka 40%; - Poliester 35 %; - Bawełna 25 % 

 

Cechy charakterystyczne: 

Stabilizuje ramię w zadanej pozycji w celu unieruchomienia barku – ramienia po złamaniach, wspomaga nie tylko leczenie urazów samego 

barku, ale także urazów obręczy barkowej, stawu ramiennego i łokciowego. Unieruchamia kończynę górną do pozycji przywiedzenia. 

 

Wskazania: 

• Opieka pooperacyjna złamań kości ramiennej i interwencji z powodu zwichnięcia lub przemieszczenia barku 

• Złamania barku 

• Zwichnięcia stawu ramiennego 

• Zniekształcenia barku 

• Stany zapalne lub zwyrodnieniowe  oraz zwichnięcia stawu barkowo-obojczykowego lub mostkowo-obojczykowego. 

 

Przeciwskazania:  Aktualnie nieznane 

 

Pierwsze założenie i odpowiednie dopasowanie przez technika ortopedę: 

1. Upewnij się czy dobrano właściwy rozmiar. 

2. Nasuń ortezę na ramię do końca. 

3. Opasaj klatkę piersiową w około. 

4. Wsuń przedramię kontuzjowanego barku w kieszeń, i dociągnij rzepem w celu unieruchomienia. 

5. Zapnij pasek podtrzymujący dłoń oraz pasek przy łokciu. 

Przedramię powinno być unieruchomione poziomo, równolegle do ziemi. 

 

Środki ostrożności 

Upewnij się, że ciśnienie wywierane przez urządzenie nie wpływa niekorzystnie na kontuzjowane, opuchnięte, obrzmiałe części ciała. 

W razie wątpliwości co do metody założenia urządzenia skontaktuj się ze specjalistą. Nie jest wskazane używać urządzenia w 

sąsiedztwie otwartych płomieni lub silnego pola elektromagnetycznego. 

 

Ostrzeżenia 

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 urządzenia stosownie z indywidualnymi 

potrzebami. 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. 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 

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. 

⚫ Proszę usuwać urządzenie lub każdy jego komponent w odpowiednich do tego przeznaczonych punktach. 
 

ORTHO24 Sp. z o.o., ul. 75 Pułku Piechoty 1, 41-500 Chorzów, Polska info@ortho24.pl Tel: +48 730-000-417
       

 

 

         Data wydania: marzec 2022 

    

mailto:info@ortho24.pl

