
KOD KATALOGOWY AM-SB-02
NAZWA HANDLOWA ORTEZA BIODRA
MODEL ORTEZA BIODRA AM-SB-02

CODE AM-SB-02
TRADE NAME HIP ORTHOSIS
MODEL HIP ORTHOSIS AM-SB-02

(A) OSŁONA BIODRA / HIP COVER
(B) RZEPY ZABEZPIECZAJĄCE / SAFETY HOOKS

(B)

(B)

(A)
1. PL: Rozepnij ortezę i odczep rzepy zabezpieczające (B). 
           Przyłóż ortezę do nogi w taki sposób, aby osłona 
           biodra (A) znajdowała się na wysokości krętarza 
           większego kości udowej. Tylko prawidłowo założona 
           orteza pozostaje w osi stawu biodrowego i przylega 
           równomiernie do całej kończyny.
    EN: Open the brace and release the Velcro fasteners (B). 
           Place the brace on the leg in such a way that the hip 
           cover (A) is at the height of the greater trochanter of the 
           femur. Only a properly fitted orthosis remains in the 
           axis of the hip joint and adheres evenly to the entire limb.

(1)
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(A)

3. PL: Jeżeli istnieje potrzeba skrócenia pasa 
           biodrowego, odetnij jego zbędną 
           długość w wyznaczonym miejscu 
           pomiędzy liniami szycia.
    EN: If there is a need to shorten the hip 
          belt, cut off its unnecessary length 
          in the designated place between the 
           sewing lines.

2. PL: Zapnij pas biodrowy na rzep (1). Zaznacz koniec zapięcia (2). 
           Przypnij rzep zabezpieczający (B) w zaznaczonym miejscu 
           i ponownie zapnij pas na rzep.
   EN: Close the waist belt with the Velcro fastener (1). Mark the end 
           of the clasp (2). Attach the Velcro fastener (B) to the marked 
           place and close the Velcro strap again.

(1)
(2)

(B)
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(3)

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

5. PL: Jeżeli istnieje potrzeba skrócenia pasa 
           udowego, odetnij jego zbędną 
           długość w wyznaczonym miejscu 
           pomiędzy liniami szycia.
    EN: If there is a need to shorten the thigh  
          belt, cut off its unnecessary length 
          in the designated place between the 
           sewing lines.

4. PL: Zapnij pas udowy na rzep (3). Zaznacz koniec zapięcia (4). 
           Przypnij rzep zabezpieczający (B) w zaznaczonym miejscu 
           i ponownie zapnij pas na rzep.
   EN: Close the thigh belt with the Velcro fastener (3). Mark the 
           end of the clasp (4). Attach the Velcro fastener (B) to the  
           marked place and close the Velcro strap again.

(4)

(B)


