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BORT Arm and Wrist Support 103 360 
Dlaha zápěstní a předloketní  103 360 BORT  
 
Zápěstní ortéza  poskytuje oporu poraněným tkáňovým  strukturám ( klouby, vazy, pouzdra, chrupavky). Komprese takto pomáhá podpořit držící 
funkci vazů  a tudíž odlehčuje kloub. Hliníková dlaha je tvarovaná tak, aby ruka byla držena v pohodlné poloze. Současně dlaha nabízí zvýšenou 
ochranu proti špatným pohybům. 
Návod k použití: 
Před použitím ohněte hliníkovou dlahu do požadovaného tvaru. Nejprve zapněte suchý zip mezi palcem a ukazovákem, poté zapněte zbývající 
suché zipy. 
Indikace:  
Chronické posttraumatické a pooperační dráždění v oblasti zápěstí, např. přetažení,  syndrom karpálního tunelu, revmatická synovitida.  
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: 
68% bavlna, 15% polyester, 12% elastodies,  5% polypropylen 
Důležité upozornění : 
Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. V případě, že lékař určí používat 
ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné. Pokud obtíže pokračují, 
kontaktujte lékaře.  
Výrobek obsahuje latex a může vyvolat alergické reakce 
Praní: 
Po vynětí 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 
 
D103360/D10/18 Stand: Oktober 2018 
Překlad a stav: 5/2019 
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