
REH4MAT  

Reg.model : OSS-OS-05  

Ref. No: AM-OSS-05-CCA 

Návod   ORTÉZA HLEZNA 

Popis výrobku :  Ortéza dolní končetiny  je výborným řešením efektivní terapie dolní končetiny v případě poranění nebo jiných stavů. Ortéza je 

vysoce oceňována specialisty (lékaři, fyzioterapeuty) a pacienty. 

Výrobky Reh4Mat jsou inovativní, pečlivě vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů. Naším klíčovým cílem je spokojenost zákazníka. 
V případě dotazů nás prosím kontaktujte e-mailem biuro@reh4mat.com  
  
Důležité: 

 Správné používání ortézy vyžaduje diagnózu lékaře nebo fyzioterapeuta 

 Optimální funkce ortézy může být dosažena pouze při zvolení správné velikosti. Ortézy Reh4Mat musí být aplikovány autorizovaným 
prodejcem, lékařem nebo proškoleným fyzioterapeutem. 

 Používání ortézy je nezbytné kontrolovat, zejména u dětí, lidí s poruchou paměti, psychiatrickými onemocněními a poruchami čití. 

 Pokožka v místě kde přichází do styku s ortézou by měla být čistá ( krémy a masti by se neměly používat). 

 Je nutné kontrolovat stav pokožky a v případě výskytu kožních afekcí je nezbytné kontaktovat lékaře.     

 V případě kožních lézí  (odřeniny, poškození nebo ekzém)je použití ortézy možné pouze po aplikaci obvazu. 

 Chronické používání ortézy může způsobit omezení aktivní a pasivní hybnosti kloubů. Není-li 

 kontraindikace, doporučuje se několikrát denně cvičit. Cviky jsou vybírány individuálně pro každého pacienta příslušným odborníkem  
fyzioterapeutem, lékařem. 

 V případě křečových žil, hluboké žilné trombózy, edému dolních končetin je použití ortézy indikováno pouze po konsultaci s lékařem.  

 Použití ortézy v noci během spánku je možné pouze pokud tak určí váš lékař. 
  
Péče a údržba : 

 Perte ručně v teplé vodě s mýdlem při teplotě 30stC 

 Důkladně opatrně vymáchejte 

 Nežehlete 

 Nebělte 

 Nečistěte chemicky 

 Nesušte v sušičce 

 Chraňte před vlhkostí 

 Chraňte před vysokou teplotou 

 Sušte daleko od zdroje tepla 
 
UPOZORNĚNÍ : 
Pokud pomůcka obsahuje postranní dlahy, peloty a je možné je vyjmout bez jakéhokoliv nářadí, před praním je vyjměte  
Pokud pomůcka obsahuje postranní dlahy s nastavitelným rozsahem pohybu, přiložené pokyny používání rozsahu pohybu musí být absolutně 
respektovány 
Před použitím pomůcky seznamte se osobně s návodem k použití připojeným jako piktograf ke každé pomůcce. 
Před použitím pomůcky seznamte se osobně s obsahem návodu a zkontrolujte jestli jednotlivé díly nejsou opotřebované.Uschovejte si návod, aby 
jste si ho mohli přečíst také později. 
Bolest je vždy varujícím příznakem. Pokud bolest přetrvává nebo se zvyšuje, je doporučeno konzultovat vašeho lékaře nebo fyzioterapeuta. 
Určeno pouze pro jednoho pacienta. Použití pomůcky v rozporu s návodem může způsobit závažné komplikace. 
 
Ortézy hlezna a nohy stabilizují hlezenný kloub. Používají se v případě poranění hlezna a/nebo nohy, neurologických a reumatických onemocnění, 
po sádrové fixaci a během fyzikální terapie 
 
Dovozce a distributor pro ČR:                                 
DVORT spol. s r.o.                                                    
distribuce Nerudova 8 
252 19 Rudná u Prahy 
tel.257317694 
e-mail distribuce@dvort.cz 
www.dvort.cz   e-shop www.dvort.cz 
 
Výrobce:   Reh4Mat 36-060 Glogow Malopolski,ul.Piaski 47  Poland       Výrobce je držitelem ISO 13485              
 
Datum aktualizace návodu výrobcem: 13.10.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BOA® FIT SYSTÉM 
 
 
POZOR: Náš Boa® Fit systém je velmi  účinný s velkou silou interakce, takže je nutné jej používat opatrně 
Upevnění  BOA systému - otočte knoflíkem po směru hodinových ručiček k dosažení potřebné úrovně komprese 
Uvolnění  BOA systému - otočte knoflíkem proti směru hodinových ručiček asi o 10 stupňů, až uslyšíte charakteristické klapnutí 
Poté opatrně uvolněte utažené tkaničky po obou stranách od knoflíku   
V případě zablokování knoflíku, kdy po jeho otočení není dosaženo dostatečného stupně komprese,přestaňte knoflíkem otáčet a vyměňte ortézu za 
menší velikost.     
POZOR! Každý pokus o otočení knoflíku navzdory jeho uzamčení může vést k PERMANENTNÍMU poškozeníBOA systému 
 
 
 
REH4MAT AM-OSS-05/CCA ORTÉZA HLEZNA S  

DYNAMICKOU STABILIZACÍ  A RYCHLÝM KOMPRESNÍM  

SYSTÉMEM BOA® FIT 

VELIKOSTI: 

 

INDIKACE : 

 podvrtnutí a natažení hlezna 

 vykloubení hlezna 

 jako ochrana po sádrové fixaci (po frakturách,  
rupturách, kontuzích, distorzích) 

 instabilita hlezna 

 akutní nebo chronické poranění hlezna 

 profylakticky při sportu 
 
 
 
SLOŽENÍ :  
90% Polyamid 
10% Polyester 
 
KONTRAINDIKACE : 
  
Periferní arteriální onemocnění (PAD), 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. 
 
 

KÓD AM-OSS-05/CCA  

Obchodní jméno: FOOT ORTHOSIS  

Model FOOT ORTHOSIS OSS-OS-05  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Více podrobných informaci najdete na www.dvort.cz a www.reh4mat.com 
 
 

VELIKOST       OBVOD PATY                      JAK MĚŘIT    

S 
27 – 30 cm 
 

 

M 
30,5 – 33 cm 
 

L 
33,5 – 36 cm 
 

XL 
36,5 – 39 cm 
 

2XL 
39,5 – 41 cm 
 



 
 

 
 
 

 
 


