
17
ORTEZA STAWU NADGARSTKOWEGO

Comfortia Wrist PRO 17

Przed zastosowaniem wyrobu należy uważnie przeczytać 
wszystkie poniższe instrukcje. Prawidłowe zastosowanie 

jest konieczne dla właściwego funkcjonowania wyrobu.

Wskazania:
ź Choroba zwyrodnieniowa stawu siodełkowatego i śródręczno-paliczkowego.
ź Uszkodzenie części łokciowej stawu śródręczno-paliczkowego kciuka.
ź Zniekształcenie nadgarstka.
ź Skutki złamania nadgarstka.
ź Złożone złamanie przedramienia kości promieniowej i łokciowej 

(Comfortia Wirst Pro 19)
ź Zapalenie ścięgna nadgarstka.

Przeciwwskazania:
ź Brak.

Ostrzeżenie:
Jeśli Pacjent odczuwa ból, ma obrzęk lub doświadcza zmian odczuwania lub wystąpią 
u niego jakiekolwiek inne reakcje podczas korzystania z niniejszego produktu, powinien 
natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Instrukcja dotycząca stosowania:
1. Poluzuj paski i wsuń rękę do stabilizatora z kciukiem w podporze odwodzenia. 
Podpora dłoniowa powinna spoczywać w okolicy dłoni i nadgarstka. Uwaga: Podpory są 
kowalne 
i można je kształtować w celu dopasowania do indywidualnych potrzeb.
2. Owiń i zapnij pasek na kciuku.
3. Zaczynając od dłoni, przewlekaj paski przez klamry i zapinaj, przesuwając się w górę.

Instrukcja dotycząca konserwacji:
ź Prać ręcznie w zimnej wodzie z delikatnym mydłem i suszyć na powietrzu.
ź Nie wybielać.
ź Nie czyścić na sucho, nie prac w pralce.
ź Nie prasować.

Gwarancja:
Producent bedzie przeprowadzać naprawy lub wymiany całego wyrobu lub jego części 
i jego wyposażenia dodatkowego z tytułu wad materiałowych lub związanych z jakością 
wykonania przez okres sześciu miesięcy od daty sprzedaży.

Uwaga: Pomimo, że dołożono wszelkich starań przy zastosowaniu 
najnowocześniejszych technik, by uzyskać maksymalną kompatybilność funkcji, 
wytrzymałości i wygody, nie ma żadnej gwarancji, że stosowanie niniejszego produktu 
zapobiegnie wystąpieniu urazu.

Przeznaczona do stosowania wyłącznie przez jednego pacjenta.
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