
KOD KATALOGOWY AM-OSN-U-11
NAZWA HANDLOWA ORTEZA NADGARSTKA
MODEL ORTEZA NADGARSTKA AM-OSN-U-11

CODE AM-OSN-U-11
TRADE NAME WRIST ORTHOSIS
MODEL WRIST ORTHOSIS AM-OSN-U-11

2. PL: Połóż rękę na ortezie (A) i umieść kciuk 
           w otworze (1).
    EN: Place your hand on the brace (A) and put  
           your thumb in the hole (1). 

(A)
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(2)

(1)

(4)

4. PL: Ustaw stabilizator kciuka (B) na odpowiedniej 
           wysokości, przesuwając go w górę lub w dół (4).
    EN: Set the correct height (B) of the thumb 
           support by sliding it up or down (4). 

3. PL: Ustaw usztywnienie dłoniowe (2) 
           w odpowiednim miejscu i zapnij rzep (3).
    EN: Place the hand support (2) in the right place 
           and fasten with Velcro (3). 

PL: A. Orteza 
       B. Stabilizator kciuka  

EN: A. Brace
       B. Thumb support 

1. PL: Rozepnij ortezę.
    EN: Unfasten the brace. 

(B)

PL: UWAGA! Przed założeniem wyrobu pacjentowi, należy precyzyjnie dopasować wszystkie usztywnienia
       zainstalowanie w ortezie, w celu uzyskania pożądanego ustawienia zabezpieczonego stawu.
EN: ATTENTION! Before putting the device on, it is necessary to precisely adjust all the stiffenings installed
       in the brace in order to reach the desired positioning of the secured joint.

(A)

(3)

(B)



(A)

8. PL: Gotowy wyrób.
    EN: Product is ready to use.

(7)

(6)

(5)

5. PL: Połóż kciuk na stabilizatorze (B) w taki sposób, aby taśma (5) zapinała się (6) na wysokości stawu 
           międzypaliczkowego kciuka. 
    EN: Place your thumb on the stabilizer (B) in such a way that the strap (5) is fastened with the Velcro 
           of the thumb (6). 

6. PL: Opleć ortezę (A) wokół nadgarstka i zapnij 
           na rzep (7). 
    EN: Wrap the brace (A) around your wrist 
           and close it with the Velcro fastener (7). 

(8)

7. PL: Zapnij element śródręcza na rzep (8).
    EN: Fasten the metacarpal element with Velcro (8).

(B)
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