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Ortéza na loket s dodatečnou fixací S8321  
 

- Ortéza s nastavitelnými popruhy na suchý zip poskytuje individuální kompresi a fixaci oslabeného 
kloubu. 

- Další kruhový tlakový bod vyvíjí extra tlak na sval v lokti. 
- Prodyšný elastický materiál  aeropren (zdravotně nezávadný neopren s mikroventilací) zajišťuje 

kompresi a stabilizaci zápěstí. 
- Univerzální velikost (jedna velikost padne většině).  
- Vhodná pro pravou i levou ruku. 

 
Ortéza Dr. Frei PRO je vhodná jako prevence úrazů při sportu či pohybových aktivitách. Loketní ortéza poskytuje 

nastavitelnou kompresi a podporu loketního kloubu. Pomáhá v případě opakovaných sportovních zranění, jako je 
tenisový a golfový (oštěpařský) loket tím, že snižuje nadměrné pohyby na vnitřní a vnější straně kloubu. 
 
Doporučení pro použití: Před použitím se poraďte se svým lékařem. Doporučuje se nosit přímo na tělo 

nebo spodní prádlo. Individuální léčbu a dobu používání stanoví lékař.  
Kontraindikace: Lokální onemocnění kůže, individuální intolerance na použitý materiál. 
 

Rozměry 
Velikosti Maximální 

odchylka 
 

UNIVERZÁLNÍ VELIKOST 

Obvod lokte, 

cm 
24 - 30 ± 1,0 cm 

 
Jak správně nasadit ortézu: 

Na pravou ruku:       Na levou ruku: 

 

Údržba: Perte s jemnými čisticími prostředky při teplotě do + 35 ° C. Neotírejte ani neždímejte při praní 

a oplachování. Sušte mimo zdroj tepla. Nežehlete. Nebělte. (Nepoužívejte bělicí prostředky obsahující chlor. 
Nepoužívejte chemické čištění. 
Upozornění: Používejte pouze za účelem, ke kterému byla ortéza vyrobena. Doba používání může být upravena 

pouze na základě doporučení lékaře. Výrobek se nedoporučuje nosit do 30 minut po aplikaci lokálních hřejivých 

mastí.  
Složení: aeropren - 60%, polyester - 20%, bavlna - 15%, latex – 5%. 
Podmínky skladování: Skladujte na suchém místě při teplotě od +5ºС do +40ºС. Udržujte mimo dosah přímého 

slunečního svitu. 
Datum výroby: Uvedeno na obalu. 
Velikost: Univerzální 
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