Használati utasítás
7772 BOKARÖGZÍT
Funkció:
Indikáció:
Anyag:
Alkalmazás :

Támasztja és stabilizálja a bokaízületet.
A bokaízület rándulása és instabilitása.
SBR/neoprén, m anyag (TPE, HDPE, LDPE)
1. Oldjon ki minden zárat az eszközön. Tegye a cip betét alá. Az
eszköz hátsó részét helyezze a cip sarokrésze elé.
2. Zárja össze az alsó és a fels pántot. Húzza szorosra úgy, hogy a
viselése kényelmes legyen.
3. Az átlós pántot húzza át a D-gy n és rögzítse a tép zárral. A
pántot kívülr l belülre vagy belülr l kívülre haladva is át lehet húzni a
D-gy n.
A láb küls részét l az eszközön belülre (lásd a képet: Amikor a
láb küls része sérült). (A leggyakoribb sérülés)
A láb bels részét l az eszközön kívülre: Amikor a láb bels része
sérült.
4. Végül a széles pánttal szorosan kösse át a bokát, és stabilan
rögzítse. (Ügyeljen rá, hogy ne túl szorosan kösse át a bokát, mert
ezzel a véráramlást gátolhatja)
5. Ha olyan cip je van, amib l nem lehet kivenni a cip betétet,
használja a csomagban található öntapadós EVA betétet. Vegye le
a betétr l a véd fóliát és ragassza a lábbal érintkez m anyag
részre.
Tegye a véd részt közvetlenül a cip be úgy, hogy a hátsó része a
cip sarokrészéhez kerüljön.

Fontos információ!
1) Amennyiben kérdés merülne fel az alkalmazással kapcsolatban, vegye fel a kapcsolatot a
helyi forgalmazóval vagy a felíró orvossal.
2) A termék nem t zálló, ne tegye ki 120 C°-nál magasabb h hatásának.
3) Kisebb beállításokat elvégezhet az eszközön a felíró vagy szakkeresked ill. az erre
felhatalmazott személy. A felíró orvos utasításait be kell tartani.
4) A termék eredeti funkcióját nem szabad megváltoztatni, a terméket kizárólag a megadott
indikáció ellátására szabad alkalmazni.
5) Neoprén termékeket nem szabad 3-4 óránál hosszabb ideig megszakítás nélkül viselni. Más
anyagból készült termékek sem hordhatók 8 óránál tovább, kivéve ha a felíró err l másképp
nem rendelkezik.
6) Amennyiben allergiás a latexra vagy gumira és a termék tartalmaz latexet vagy gumit,
használatba vétel el tt tanácsos konzultálnia a felíró orvossal.
7) Ha allergiás a melegre, javasoljuk, hogy ne használjon melegít hatású neoprén anyagból
készült eszközt.
Mosási tudnivalók
1) Zárjuk be az összes tép zárat.
2) Távolítsuk el a kivehet merevít ket.
3) Mosózsák használata ajánlott.
4) Nedvesen húzkodjuk ki majd hagyjuk megszáradni.
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