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OPIS 
Innowacyjne wsparcie medyczno-ortopedyczne. Rama 
wykonana z kalibrowanej, oddychającej elastycznej tkaniny 
zapewnia stabilizację stawu. Łatwy w noszeniu, świetnie 
dopasowany, nie posiada szwów w dole podkolanowym, co 
zapewnia doskonały komfort. Stabilizator wykonany z 
połączenia C6Tex z włóknem węglowym: antystatyczny, 
oddychający, termoregulacyjny, bakteriostatyczny, 
hipoalergiczny, obniża stężenie kwasu mlekowego, 
poprawiając przepływ krwi i dotlenienie komórkowe. 
Przednie otwarcie ułatwia jego założenie. 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE 
• Tkanina C6Tex, elastyczna i w 100% oddychająca.  
• Wnętrze z efektem aksamitu dla zwiększenia komfortu.  
• Brak szwów w dole podkolanowym.  
• Otwieranie z przodu.  
• Łatwy system zamykania.  
• Tylne gumki dla lepszej stabilizacji.  
Szyny policentryczne z regulacją zgięcia-wyprostu od 0° do 
90°  
zgięcie: 0°-15°-30°, 45°-60°-75°-90°;  
wyprost: 15°-30°-45°;  
unieruchomienie 0°-15°-30°-45°.  
• Długość ortezy: 35 cm. 

PRZEZNACZENIE 
Terapeutyczne i nieinwazyjne wyroby medyczne, zdolne do 
korygowania problemów z postawą lub zdolne do stabilizacji 
kończyn. 

WSKAZANIA 
• Uraz zwichnięcia kolana  
• Chondromalacja rzepki związana z rozluźnieniem więzadeł  
• Stabilizacja boczna/przyśrodkowa  
• Zapobieganie urazom zwichnięcia  
• Niestabilność zwyrodnieniowa stawów  
• Pomocna w leczeniu nieoperacyjnego stawu kolanowego. 

ZAŁOŻENIE 
Wewnątrz opakowania znajdują się kliny ograniczające. 
Rozpoznawalne literami  
E (Extension - wyprost),  
F (Flexion - zgięcie),  
I (Imobilization - unieruchomienie)  
służące do regulacji zawiasu. Każda z nich jest oznaczona 
dwoma kropkami, które wskazują, w którą szczelinę zegara 
mają być wprowadzone, pionowo dla blokady zgięcia i 
poziomo dla blokady wyprostu.  
Ustawienie wyprostu: Włóż klin ograniczający wyprost z 
przodu zegara policentrycznego; element ograniczający 
zostanie magnetycznie zablokowany w szczelinie.  
Ustawienie zgięcia: Jeśli chcesz zablokować zgięcie kolana, 
włóż ogranicznik zgięcia z tyłu zegara policentrycznego.  
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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.

Nie wybielaćPrać ręcznie w  
ciepłej wodzie

Nie suszyć 
w suszarce

Nie prasować
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