
KOD KATALOGOWY AM-OSK-Z/1R
NAZWA HANDLOWA ORTEZA KOŃCZYNY DOLNEJ
MODEL AM-OSK-Z/1R

CODE AM-OSK-Z/1R
TRADE NAME LOWER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL AM-OSK-Z/1R

(3)

(A)
(B)

1. PL: Rozepnij rzep (1) i odepnij pasy (B) 
           od rzepów.
    EN: Unfasten the Velcro (1) and the straps (B).

(2)
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2. PL: Załóż ortezę (A) na nogę i podciągnij do góry 
           w taki sposób, aby rzepka (2) znalazła się 
           w otworze okołorzepkowym, a zegary szyny 
           znajdowały się w osi stawu kolanowego.
    EN: Put the brace (A) on the leg and pull it up 
           in  such a way that the kneecap (2) is in the 
           patellar donut and the drop locks of the splint  
           were on the axis of the knee joint.

3. PL: Zapnij ortezę na rzep (3).
    EN: Fasten the Velcro (3).

(A)

A. Orteza / Brace 
B. Pasy obwodowe / Circumferential straps

(B)

(1)



PL: UWAGA! Istnieje możliwość odwrócenia pasów w taki sposób, aby klamerka znajdowała się od 
      zewnętrznej lub wewnętrznej strony kończyny, w zależności od potrzeby.
EN: ATTENTION! It is also possible to reverse the strap, so that the buckle is on the outside or inside 
       part of the limb, depending on the need. 

4. PL: Przypnij pas obwodowy (B) na rzep (4) ustawiając odpowiednią kompresję. Przepleć go przez klamrę 
           i zapnij na rzep (5).
    EN: Fasten the circumferential strap (B) with the Velcro (4) setting the appropriate compression. Interlace 
           it through the buckle and fasten with Velcro (5). 
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(4) (5)

(6)

(7)

(B)

5. PL: Przypnij pas obwodowy (B) na rzep (6) ustawiając odpowiednią kompresję. Przepleć go przez klamrę 
           i zapnij na rzep (7).
    EN: Fasten the circumferential strap (B) with the Velcro (6) setting the appropriate compression. Interlace
           it through the buckle and fasten with Velcro (7). 



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