
KOD KATALOGOWY AM-OSN-U-09
NAZWA HANDLOWA ORTEZA NADGARSTKA
MODEL ORTEZA NADGARSTKA AM-OSN-U-09

CODE AM-OSN-U-09
TRADE NAME WRIST ORTHOSIS
MODEL WRIST ORTHOSIS AM-OSN-U-09

2. PL: Aby zamontować usztywnienie kciuka (C), należy zabezpieczyć rzep plastikową listwą (2) 
           i wraz z nią włożyć usztywnienie do tunelu (3).
    EN: To attach the thumb stiffening (C), secure the Velcro with a plastic strip (2) 
            and insert the stiffening into the tunnel with it (3).

(B)
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(A)

A. PL: Stabilizacja ręki prawej
     EN: Stabilization of the right 
            hand

B. PL: Stabilizacja ręki lewej
    EN: Stabilization of the left 
            hand

1. PL: Umieść szynę w odpowiednim tunelu (A) lub (B) i zapnij tunel na rzep (1).    
    EN: Place the splint in the appropriate tunnel (A) or (B) and close the Velcro fastener (1).

(1)

(2)
(3)

C. PL: Usztywnienie kciuka z listwą  
            zabezpieczającą rzep
    EN: Thumb stiffening with Velcro 
            fastener

(C)

(C)
(2)



3. PL: Rozepnij ortezę, załóż ją na rękę (4) i zapnij paski na rzepy w podanej kolejności (5,6,7).
    EN: Unfasten the orthosis, put it on your hand (4) and close the Velcro straps in the following order (5,6,7).

4. PL: Dopasuj usztywnienie do kciuka (8).
    EN: Adjust the stiffening to the thumb (8).

(5)
(6)

(7)
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6. PL: Opleć taśmę elastyczną (10) wokół nadgarstka 
           i zapnij ją na rzep.
    EN: Place the elastic band (10) around your wrist 
            and close it with Velcro.

(4)

5. PL: Wyjmij listwę z tunelu (9).
    EN: Remove the strip from the tunnel (9).

(9)

(8)

7. PL: Zapnij stabilizator kciuka na rzepy (11 i 12).
    EN: Close the thumb stiffening with Velcro 
            (11 and 12).

(10)

(12)

(11)
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8. PL: Gotowy wyrób.
    EN: Product is ready to use.

9. PL: UWAGA! Jeśli nie ma potrzeby, wyrób można stosować 
           bez stabilizacji kciuka.
    EN: ATTENTION! If not necessary, the product can be used 
           without the thumb stiffening.


