
INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO  
 

  
ORTEZA NADGARSTKA    ONA1 

ORTEZA NADGARSTKA Z UJĘCIEM KCIUKA  ONA2 

ORTEZA NADGARSTKA DŁUGA (26 CM)  ONA3 
Zakres dostawy: 

) Orteza nadgarstka wykonana z oddychającej trójwymiarowej tkaniny 
) Szyna aluminiowa– możliwość wyjęcia i modelowania 
) Szyna aluminiowa przy kciuku, - możliwość wyjęcia i modelowania (ONA2) 

Zastosowanie:  
Ortezy nadgarstka ONA1 oraz ONA2 mają zastosowanie w zabezpieczeniu nadgarstka (ONA1), wraz z kciukiem (tylko ONA2). 
Orteza nadgarstka ONA3 ma zastosowanie w zabezpieczeniu nadgarstka oraz kości promieniowej i łokciowej 
Materiał: 
Ortezy nadgarstka wykonane są z trójwymiarowego oddychającego materiału,  z wyciąganymi, możliwymi do kształtowania 
szynami aluminiowymi  (ONA2 –dodatkowa szyna kciuka). Wyposażone są w boczne wzmocnienia z tworzywa sztucznego. 
Ponadto są wyposażone w szybko zapinane rzepy Velcro®  
 
Używanie: 
 Bądź pewny, że Orteza nadgarstka jest dopasowana prawidłowo oraz założona wg . instrukcji. 
Rozmiary:  

Rozmiar XS S M L XL 

Obwód nadgarstka [cm] 10/13 13/16 16/18 18/20 20/23 

Długość [cm] 26 26 26 26 26 

Kolor: Czarny, Występuje: lewa lub prawa   
Wskazania: 
• Zmiany kości łódeczkowatej, 
• Zniekształcenia nadgarstka, 
• Skutki złamania nadgarstka, 
• Ciężkie skręcenia, 
• Syndrom kanału nadgarstka, 
• Łódkowaty staw rzekomy, 
• Złożone złamania nadgarstka i przedramienia, 
• Zapalenia ścięgien nadgarstka, 
• Zwyrodnienia stawu promieniowo – nadgarstkowego, 
• Reumatoidalne zapalenie stawów, 
• Choroba zwyrodnieniowa stawu nadgarstkowo – śródręcznego kciuka (ONA2), 
• Uszkodzenie stawu śródręczno paliczkowego kciuka (ONA2) 

Założenie ortezy nadgarstka ONA1, ONA2 oraz ONA3 

Pierwsze dopasowanie: 
Jeśli jest to konieczne wyjmij szynę części dłoniowej, następnie dognij je do wymaganych potrzeb. Ponownie włóż szynę. 
Późniejsze założenie (dla pacjenta): 
Odepnij rzepy Velcro, Wyciągnij je z klamry. Następnie załóż stabilizator w taki sposób, aby dłoń leżała na aluminiowej 
szynie, a kciuk był umiejscowiony w przeznaczonym dla niego wycięciu. Chwyć centralny pasek wokół nadgarstka, przełóż 
go przez klamrę, dociągnij do żądanego ucisku i zapnij na rzepy Velcro. 
To samo wykonaj z resztą pasków, najpierw dopnij pasek od strony dłoni, a potem od strony przedramienia. 
Następnie zapnij rzep Velcro® na kciuku. – tylko ONA2 
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