
KOD KATALOGOWY OKG-02
NAZWA HANDLOWA ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-02

CODE OKG-02
TRADE NAME UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-02

(B)

(2)
(1)

1. PL: Przyłóż poduszkę (B) do tułowia. Przełóż pas przez klamrę (1) i zapnij rzep (2). Jeśli istnieje potrzeba, 
           odetnij zbędną długość pasa (3). Następnie ponownie przypnij rzep (4).
    EN: Place the cushion on your trunk (1). Interlace the belt  through the buckle (1) and fasten the Velcro (2). 
           If necessary, cut off any excess length of belt (3). Then reattach the Velcro (4).

PL: (A) Temblak
       (B) Poduszka odwodząca (30°)

EN: (A) Sling
       (B) Abduction  cushion (30°)

(B)

(A)

(3)

(4)
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3. PL: Przypnij temblak (A) do poduszki (B) na rzep (5).
    EN: Attach the sling (B) to the cushion (A) 
            with Velcro (5).

2. PL: Umieść rękę w temblaku (A).
    EN: Put your hand in the sling (A).

(A)
(A) (B)

(5)

4. PL: Umieść kciuk w pętli (6) i dopasuj długość taśmy na kciuk za pomocą rzepa bocznego (7). 
    EN: Place your thumb in the loop (6) and adjust the required length on the thumb loop (7).

(6)
(7)

5. PL: Zapnij zatrzaski (8).
    EN:Close the sling (8).

(8)
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7. PL: Przepleć pas przez klamrę (11) i zapnij na rzep (12). Jeśli istnieje potrzeba, odetnij zbędną długość 
           taśmy (13). Następnie ponownie przypnij rzep (14).  
    EN: Attach the belt to the sling (11) and fasten the Velcro (12). If necessary, cut off any excess length 
           of tape (13). Then reattach the Velcro (14).

(13)

(14)(11)

(12)

6. PL: Przełóż pas przez ramię (9) i ustaw osłonę szyi (10) w odpowiednim miejscu. 
    EN: Place the belt through the shoulder (9) and put it in the neck cover (10).

(9)

(10)
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8. PL: Gotowy wyrób.
    EN: Product is ready to use.

© Reh4Mat 09/2022


