
1. PL: Umieść kciuk w ortezie (A).
    EN: Place your thumb in the sleeve (A).

(A)

2. PL: Zapnij taśmę elastyczną (1) na rzep (2).
    EN: Close the elastic band (1) with the Velcro (2).

(1)

(2)

KOD KATALOGOWY OKG-20
NAZWA HANDLOWA ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL OKG-20

CODE OKG-20
TRADE NAME UPPER-EXTREMITY SUPPORT 
MODEL OKG-20

PL: Elementy składowe ortezy: 
(A) Orteza nadgarstka    (B) Element palca    (C) Usztywnienia  (D) Opaska palca
EN: Components of the brace:     
(A) Wrist brace               (B) Finger element  (C) Stiffeners       (D) Finger band

(A)

(C)
(B)
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(D)

3. PL: Owiń ortezę wokół nadgarstka i zapnij na rzep (3).
    EN: Wrap the brace around your wrist and close it with the Velcro fastener (3). 

(3)



4. PL: Umieść palec w kapturku (4). Podciągnij rzep (5) i przypnij do zewnętrznej części nadgarstka.
    EN: Place your finger in the cap (4). Pull up the Velcro (5) and attach it to the outside of your wrist. 

(5)

5. PL: Przypnij taśmę obwodową z rzepem (6) do elementu palca i zapnij na rzep (7).
    EN: Attach the circumferential tape (6) to the finger and fasten with Velcro (7). 

(6)

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

PL: WERSJA 1 __________________________________________________
EN: VERSION 1
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(7)

(4)



5. PL: Umieść palec w kapturku (6). Podciągnij 
           rzep (7) i przypnij do zewnętrznej części 
           nadgarstka.
    EN: Place finger in the cap (6). Pull up the 
           Velcro (7) and attach it to the outside of 
           your wrist.

(6)

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

PL: WERSJA 2 __________________________________________________
EN: VERSION 2

(4)

(C)
(5)

(7)

4. PL: Wybierz rodzaj usztywnienia (C) i umieść je w kieszonce (4). Zapnij kieszonkę na rzep (5).
    EN: Choose the type of stiffeners (C) and put it in the pocket (4). Close the pocket with Velcro (5).

(8)

(9)

6. PL: Przypnij taśmę obwodową z rzepem (8) do 
           elementu palca i zapnij na rzep (9).
    EN: Attach the circumferential tape (8) to the 
           finger and fasten with Velcro (9). 
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4. PL: Przyłóż opaskę (D) do palca w okolicy stawu 
           śródręczno-paliczkowego.
    EN: Place the wristband (D) on the finger near 
           the metacarpal joint. 

(D)

(4)

5. PL: Owiń opaskę dookoła palca i zapnij na rzep (4).
    EN: Wrap the wristband around your finger 
           and close it with Velcro (4). 

(5)

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

PL: WERSJA 3 __________________________________________________
EN: VERSION 3

6. PL: Podciągnij rzep (5) i przypnij do zewnętrznej 
            strony nadgarstka.
    EN: Pull up the Velcro (5) and attach it to the 
           outside of your wrist. 


