
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

COMFORTIA KNEE ROM SHORT 

 

 

Orteza pooperacyjna  

 Stabilizacja stawu kolanowego po usunięciu gipsu lub operacji. 
 Możliwość regulacji zakresu ruchu, aby ograniczyć mobilność stawu kolanowego do prawidłowego 

zakresu. 
 Ustawienie ortezy Quick-Lock ROM przyciskiem w pozycji 0, 15, 30, 45 stopni.  
 Zakres ruchu w zgięciu od 0 do 120 stopni i w wyproście od 0 do 90 stopni.  
 Pianka o wysokiej gęstości zapewnia komfort noszenia. 
 Regulacja długości w zakresie od 48 cm do 64 cm 
 
OPIS: 
Ortezę na staw kolanowy Quick Lock ROM można stosować w ramach rehabilitacji po  usunięciu gipsu lub 
po zabiegu operacyjnym. Produkt wykonano ze stopu aluminium, mikrofibry, formowanych wtryskowo 
części   z tworzywa sztucznego, wyściółki z pianki PU i mocowań na rzep. W ortezie Quick Lock ROM 
zastosowano   zawias nowej generacji, który umożliwia szybkie ustawienie pozycji 0, 15, 45 stopni jednym 
przyciskiem,  zgodnie z zaleceniami. Zakres ruchu w zgięciu wynosi od 0 do 120 stopni, a w wyproście od 0 
do 90 stopni.  Szyny boczne wykonano ze stopu lekkiego aluminium z formowanymi wtrys kowo 
elementami z mikrowłókien, co pozwala na regulację długości ortezy w zakresie od 48 do 64 cm. Wyściółka 
z pianki o dużej gęstości zwiększa zwiększyć komfort noszenia i wentylację.   
 
ROZMIAR: 
 
Rozmiar uniwersalny. 
 
SKŁAD: 
Nylon 30%, stop aluminium 20%, pianka PU 20%, poliester 20%, POM 10% 
 
INSTRUKCJA CZYSZCZENIA 
 

 
 
UWAGA: 
Przed dokonaniem jakichkolwiek zmian w ustawieniu ortezy na staw kolanowy należy zawsze 
skonsultować się z lekarzem. 
W przypadku wystąpienia bólu lub innych nietypowych objawów podczas użytkowania niniejszego 
produktu należy natychmiast zasięgnąć porady lekarskiej. 
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INSTRUKCJA ZAKŁADANIA ORTEZY: 
 

 

Krok 1. 
Wyregulować odpowiednią odległość między dwoma bocznymi szynami zawiasów i pasami na 
rzep, aby uzyskać odpowiednią długość ortezy. Upewnić się, że zawias znajduje się na środku 
stawu kolanowego, a oś obrotu zawiasu znajduje się nad linią stawu kolanowego, szyny 
zawiasów są ustawione naprzeciwko siebie i wyrównane względem środka kończyny. 
 

Krok 2. 
Zabezpieczyć i zapiąć klamry, mocno naciągnąć i zapiąć paski na rzep. Zapiąć pasy z klamrą, 
począwszy od pasów znajdujących się najbliżej kolana, jak pokazano na rysunku. W razie 
potrzeby może przyciąć pasy na rzep. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulacja blokady: 
Wcisnąć przycisk blokady w górę, aby ODBLOKOWAĆ (UNLOCK), wyregulować kąt według 
potrzeby (0, 15, 30 lub 45 stopni), a następnie wcisnąć przycisk blokady do pozycji 
ZABLOKOWANE (LOCK). 
 
 
Docelowy kąt ustawienia zgięcia i wyprostu: 
1. Przesunąć dolną klamrę do góry, aby odblokować, a następnie nacisnąć przycisk wokół 

zawiasu ROM, aby wyregulować kąt. 
2. Mocowania na rzep dołączono do produktu. Mocowania na rzep można przewlec przez 

otwór na przycisku, aby ograniczyć zakres ruchu. 
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