
Ortéza palce a zápěstí  Generation  215 200 BORT    

  
Zápěstní ortézy  poskytují oporu poraněným tkáňovým  strukturám ( klouby, vazy, pouzdra, chrupavky). Pomáhají podpořit 
udržovací  funkci vazů  a tudíž odlehčují kloub. Vložená hliníková dlaha je tvarovaná tak, aby ruka byla držena v pohodlné a 
úlevové poloze.   
Bort Generation palcová a zápěstní  ortéza byla vyvinuta pro pacienty, vyžadující ortézu, jež se snadno přikládá, je velmi 
komfortní  při nošení   a má široké pole použití 
 

Návod k použití: 
Před použitím nastavte palcový pás a zápěstní upevnění do největšího možného obvodu a natáhněte Bort Generation 
palcovou zápěstní ortézu přes palec a metakarp směrem na předloktí.   
Poté zapněte nejprve palcový pás a poté zápěstní šňůrový suchý zip  na individuální šířku za použití zóny suchého zipu.  
Uzavřete ortézu  úplně.   
 
Pokud je třeba, vnitřní aluminiová dlaha může být z ortézy vyjmuta a odborníkem individuálně vytvarována 

 
Indikace:  
předoperační, posttraumatické, pooperační stavy, jako např. rekonstrukce palcových vazů, immobilizace v případě 
reumatických zánětlivých procesů, např. rhizarthrosa, při degenerativních onemocněních, syndrom karpálního tunelu   
 
Kontraindikace: 
Periferní arteriální okluzní onemocnění (PAOD), poruchy lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného původu i 
vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta citlivosti či porucha prokrvení  v postižené oblasti  těla,  kožní onemocnění   v 
léčené  části těla. 

 
Složení: 
84 % polyamid, 16 % spandex 
    
Důležité upozornění : 
Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. Ortézu 
používejte pouze během zátěže, nikoliv během odpočinku či spánku.  Vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě 
necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné. Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře.  
 
Velikosti                  obvod zápěstí 
x-small    do 15 cm 
 small    15-17 cm 
 medium                     17-19 cm  
large    19-21 cm 
x-large    21-23 cm 
  
Požadujte pravou nebo levou stranu 

 
Praní a údržba: 
Po vyjmutí aluminiové dlahy perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem.Nepoužívejte změkčovače látky.  Urovnejte 
rukou a sušte na vzduchu, nepoužívejte tepelné zdroje.  

 

Výrobce: BORT GmbH                                                                                                                           
Dovozce : 
DVORT spol. s r.o. 
distribuce  
Nerudova 8 252 19 Rudná 
www.dvort.cz 
e-mail distribuce@dvort.cz 
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