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ACK005 Stabilizator stawu kolanowego z zawiasem 

⚫ Siateczka Air-Mesh 3D zapewnia wentylację i wzmacnia komfort. 

⚫ Idealny przy nadwyrężaniu więzadeł, skręceniu, naderwaniu więzadła lub niestabilności kolana. 

⚫ Zawias ROM jest regulowany w zakresie 0~90 stopni pomiędzy zgięciem a wyprostem. 

⚫ Lekki zawias aluminiowy kontroluje przeprost kolana.  

⚫ Łatwość noszenia dzięki jednemu panelowi z otwartym miejscem na rzepkę. 

 

OPIS: 

Stabilizator stawu kolanowego z zawiasem ROM i siateczką Air-Mesh jest wykorzystywany do 

stabilizacji kolana, przy nadwyrężeniu kolana lub po operacji. Siateczka Air-Mesh to trójwymiarowa 

konstrukcja dzianiny, która umożliwia wymianę powietrza, dzięki czemu skóra pozostaje sucha, a 

wysoka gęstość i elastyczność siatki zapewnia wygodną amortyzację i elastyczny ucisk, co 

przyspiesza krążenie krwi i ułatwia dopasowanie. Idealny dla pacjentów z alergią na neopren. 

 

Łatwość zdejmowania dzięki otwartemu panelowi i otworowi na rzepkę. Dwa zapięcia na rzepy do 

regulacji ucisku. Lekki zawias aluminiowy ROM kontroluje przeprost kolana i zapewnia dodatkowe 

wsparcie w części przyśrodkowej i bocznej. Zawias ROM kontroluje ruch kolana i jest regulowany w 

zakresie 0~90 stopni pomiędzy zgięciem a wyprostem.     

Tabela rozmiarów: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Rozmiar        Obwód kolana 



Instrukcja noszenia: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skład: 

45% Nylon, 30% Poliester, 15% Guma, 10% Spandex 

Uwaga: 

Przed regulacją szyny na kolano należy zawsze zasięgnąć porady lekarskiej. 

W przypadku wystąpienia zwiększonego bólu lub innych nietypowych objawów należy 

natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. 

Instrukcja prania 
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Krok 1 Poluzować 

wszystkie paski i 

rozpiąć zapięcia na 

rzepy, a następnie 

umieścić kolano przed 

stabilizatorem. 

Krok 2 Najpierw 

owinąć górną klapę 

wokół uda i dolną 

klapę wokół łydki 

(zapięcie z przodu). 

Krok 3 Owinąć 

dolny pasek wokół 

łydki i zapiąć z 

przodu. Owinąć 

górny pasek wokół 

uda i zapiąć 

z przodu. 

Regulacja kąta ROM 


