
ORTEZA BIODRA

UWAGA: PRZED UŻYTKOWANIEM PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE 
ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ ULOTKI ORAZ SPRAWDZIĆ CZY NA 
WYROBIE NIE POJAWIŁY SIĘ PRZETARCIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I 
SZWÓW. TYLKO NIEUSZKODZONY WYRÓB ORAZ JEGO PRAWIDŁOWE 
ZAŁOŻENIE GWARANTUJE JEGO WŁAŚCIWE FUNKCJONOWANIE.
PONIŻSZEPONIŻSZE INFORMACJE O PRODUKCIE NALEŻY ZACHOWAĆ, ABY W 
PÓŹNIEJSZYM CZASIE MÓC PONOWNIE KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI.

OPIS PRODUKTU:
Orteza biodra jest doskonałym rozwiązaniem dla skutecznej terapii biodra w 
przypadku urazu lub innej choroby. Ortezy zostały docenione zarówno przez 
specjalistów (lekarzy, terapeutów) jak i samych pacjentów.  
OrtezyOrtezy Reh4Mat to produkty nowoczesne i innowacyjne, wykonywane z ogromną 
starannością z najwyższej jakości materiałów. Naszym kluczowym celem jest 
uzyskanie satysfakcji pacjentów.
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub bezpośrednio 
z pracownikiem Reh4Mat za pośrednictwem poczty elektronicznej: 
biuro@reh4mat.com

WAŻNE:
- Ortezę należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza lub rehabilitanta.- Ortezę należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza lub rehabilitanta.
- Warunkiem właściwego funkcjonowania ortezy jest dobranie odpowiedniego 
rozmiaru. Orteza Reh4Mat powinna zostać dobrana przez lekarza prowadzącego, 
wyspecjalizowanego sprzedawcę lub rehabilitanta.
- Należy szczególnie kontrolować prawidłowość stosowania ortezy zgodnie z 
zaleceniami u dzieci, osób z zaburzeniami pamięci, chorych psychicznie i osób z 
zaburzeniami czucia.
-- Skóra w miejscu przylegania ortezy powinna być czysta (nie należy stosować maści, 
kremów, okładów leczniczych przed jej założeniem).
- Konieczna jest systematyczna kontrola stanu skóry; w przypadku wystąpienia zmian 
skórnych w miejscach przylegania ortezy konieczne jest skontaktowanie z lekarzem
 prowadzącym.
- W przypadku zmian na skórze w miejscach przylegania (otarcia naskórka, zranienia, 
egzemy skórne) stosowanie ortezy jest możliwe po założeniu opatrunku.
-- Długotrwale stosowanie może doprowadzić do ograniczenia ruchów czynnych i 
biernych w stawach. Jeśli nie ma przeciwwskazań, zalecane jest kilkakrotnie w okresie 
doby wykonywanie ćwiczeń biernych. Ćwiczenia są dobierane indywidualnie dla 
danego pacjenta przez magistra lub technika rehabilitacji na zlecenie lekarza 
prowadzącego.
- W przypadku współistnienia żylaków, przebytych stanów zapalnych żył głębokich,

obrzękówobrzęków kończyn dolnych stosowanie ortezy jest możliwe jedynie po konsultacji z 
lekarzem prowadzącym. 
- Zakładanie ortezy na noc jest możliwe jedynie w przypadku zalecenia lekarza 
prowadzącego. 

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE:
- Prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem mydła w temperaturze 30 C,
- Dokładnie wypłukać,
- Nie prasować,- Nie prasować,
- Nie chlorować,
- Nie prać chemicznie,
- Nie suszyć w suszarce bębenowej,
- Chronić przed wilgocią,
- Nie wystawiać na działanie wysokiej temperatury,
- Suszyć z daleka od źródła ciepła.
UUWAGA: JEŻELI W WYROBIE WYSTĘPUJĄ SZYNY BOCZNE, ŁUSKI I ISTNIEJE 
MOŻLIWOŚĆ ŁATWEGO ICH DEMONTAŻU BEZ UŻYCIA NARZĘDZI, PRZED 
PRANIEM WYROBU NALEŻY JE WYMONTOWAĆ.

ATTENTION: Pain is always the sign of warning. It the pain maintains or 
increases it is advisable to consult your doctor or physical therapist. 
ATTENTION: FOR SINGLE PATIENT USE ONLY. USING OF THE DEVICE NOT 
ACCORDING TO THE MANUAL MAY CAUSE SERIOUS COMPLICATIONS. 

UWAGA: Ból zawsze stanowi ostrzeżenie. W przypadku utrzymywania się 
lub nasilenia dolegliwości bólowych koniecznie należy zgłosić się do 
lekarza prowadzącego lub rehabilitanta.
UWAGA: ORTEZA POWINNA BYĆ STOSOWANA TYLKO PRZEZ JEDNEGO 
PACJENTA. STOSOWANIE WYROBU NIEZGODNIE Z ZASADAMI 
INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA MOŻE GROZIĆ POWAŻNYMI POWIKŁANIAMI. 
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