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POKYNY K NASAZENÍ
První použití by mělo být provedeno pod dohledem odborníka

Vsuňte postiženou končetinu do závěsu díl (1), 
popruh veďte přes zdravé rameno šikmo přes záda. 
Popruh zkraťte dle potřeby tak, aby loket svíral 90°.

(Pinzetu z háčku suchého zipu sundejte, 
popruh ustřihněte a pinzetu znovu nasaďte).

Konec popruhu přilepte na závěs 
v oblasti zápěstí.

Přiložte opatrně hlavní ramenní díl (2) na postižené 
rameno. Díl (2) je oboustranný, obraťte dle potřeby 
a obtočte kolem hrudníku.

Zapněte dva přední tahy tak, aby zápěstí 
postižené končetiny leželo uprostřed.
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Před praním zapněte suché zipy.
Výrobek perte nejlépe v ruce nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30°.
Výrobek pečlivě vymáchejte, zbytky pracího prostředku můžou způsobit podráždění kůže 
a vést k rychlejšímu opotřebení materiálu.

6
Pro rehabilitaci lokte rozepněte spodní 
hrudní díl (3), který vede pod žebry 
(pro jednodušší orientaci je označen 
červeně) a dále rozepněte závěs paže díl (1) 
zatažením za etiketu lift.

5
Přiložený loketní díl (3) zapněte na díl (2) 
v zádové části a druhý konec zapněte na 
přední část dílu (2) tak, abyste podepřeli loket 
fixovaného ramene.

7
Dle potřeby můžete rozepnout i přídavný 
díl na podporu lokte, čímž paži uvolníte 
a můžete procvičovat loket.

Po procvičení vše znovu zapněte.

4
Přes háčky suchého zipu ohněte konce tahů 
a přilepte, aby vás háčky nepíchaly.



Datum poslední revize: 1.2. 2020

Název zdravotnického prostředku

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 
(č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit 
výrobci a příslušnému úřadu členského státu. 

Zdravotnický prostředek  je určen 
pro jednoho pacienta . Skladujte na 
suchém místě , chráněném před přímým 
slunečním zářením .

Handicap, a. s. 
Benešov 71, 679 53 
Czech Republic

LIKVIDACE
Doporučujeme jednotlivé části 
umístit do tříděného odpadu.

URČENÝ ÚČEL
Ortéza ramenního kloubu Desault 
je určena k imobilizaci ramene 
a odlehčení závěsného aparátu při 
pooperačních a poúrazových stavech.

VLASTNOSTI Z HLEDISKA 
ÚČINNOSTI
Imobilizuje ramenní kloub v abdukci 
a mírné vnitřní rotaci.

INDIKACE
 ▪ Měkkotkáňová poranění ramenního 
kloubu (kloubní pouzdro, labrum, 
vazová poranění)

 ▪ Doléčení po repozici luxace glenohu-
merálního či akromioklavikulárního 
kloubu

 ▪ Doléčení kostních poranění (konzerva-
tivní terapii či doléčení po operaci)

 ▪ Pooperační stavy s nutností imobilizace 
ramenního kloubu v abdukci s mírnou 
vnitřní rotací

KONTRAINDIKACE
Nejsou známy.

ZBYTKOVÉ RIZIKO
Není známo.

MATERIÁL
Polyuretan (PUR) 80%, polyamid 
(PAD) 20%

CÍLOVÁ SKUPINA PACIENTŮ
Dospělá populace s uvedenou indikací.

UPOZORNĚNÍ PRO PACIENTA
 ▪ Nepřikládejte pomůcku přímo na ote-
vřené rány nebo poškozenou pokožku.

 ▪ První nasazení pomůcky by mělo být 
provedeno za asistence odborníka.

 ▪ Správné nasazení je velmi důležité 
pro funkci pomůcky.

 ▪ Nadměrné utažení může negativně 
ovlivnit prokrvení.

 ▪ Pokud se objeví bolest, otok nebo 
necitlivost, kontaktujte lékaře.

 ▪ Velikost je uvedena na balení.

Ortéza ramenního kloubu Desault


