
KOD KATALOGOWY OKG-08
NAZWA HANDLOWA ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ OKG-08

CODE OKG-08
TRADE NAME UPPER-EXTREMITY SUPPORT 
MODEL UPPER-EXTREMITY SUPPORT OKG-08

PL: Elementy składowe ortezy:  
       (A) Rękaw
       (B) Poduszka
       (C) Piłeczka
       
EN: Components of the brace:
       (A) Sling
       (B) Pillow 
       (C) Ball 

(A)

(B) 

(C) 

1. PL: Umieść rękę w rękawie (A).
    EN: Place your hand in the sling (A).
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(A)

2. PL: Przełóż taśmę (1) przez szyję i zapnij klamrę (2).
    EN: Place the strap (1) around the neck and fasten the buckle (2).

(1)

(2)



4. PL: Odepnij osłonę z rzepami (4) od taśmy i umieść ją w odpowiednim miejscu.
    EN: Detach the Velcro cover (4) from the strap and place it in the appropriate place. 
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3. PL: Za pomocą regulatora (3) ustaw odpowiednią długość taśmy. Jeśli jest taka potrzeba odetnij 
           nadmiar taśmy.
    EN: Adjust the length of the strap (3) with the guides. If necessary, cut off any excess tapes.

(3)

(4)

5. PL: Jeśli istnieje potrzeba skróć rękaw za pomocą rzepów (5) odwijając go na zewnątrz, skoryguj długość 
           taśmy (6) i ustaw odpowiedni kąt klamerki (7).
    EN: If there is a need, shorten the sleeve with Velcro (5) by folding it outwards, correct the length 
           of the strap (6) and adjust the angle of the buckle (7). 

(6)(5) (7)



6. PL: Przypnij poduszkę z rzepem (B) do rękawa w odpowiednim miejscu.
    EN: Attach the pillow with Velcro (B) to the sleeve in the right place. 

(B)

7. PL: Przełóż taśmę z klamerką (8) przez plecy i przypnij ją z przodu do poduszki.
    EN: Place the strap with the buckle (8) over the back and attach it to the front of the pillow.
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8. PL: Dopasuj długość taśmy do obwodu tułowia za pomocą regulatora (9). Jeśli jest taka potrzeba odetnij 
           nadmiar taśmy.
    EN: Adjust the length of the strap to the circumference of the torso with the guide (9). If necessary, cut 
           off any excess tapes.

(9)

(8)



(C)

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

9. PL: Przypnij plikę (C) z rzepem do wewnętrznej strony rękawa w odpowiednim miejscu.
    EN: Attach the ball (C) to the inside of the sleeve in the right place.
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