
STABILIZING WRIST BRACE  
ADJUSTABLE 

Ortéza na zápěstí nastavitelná S8551 

 

 

- Stabilizační ortéza na zápěstí má odnímatelnou kovovou dlahu pro variabilní 

stabilizaci slabého nebo tuhého zápěstí v neutrální poloze.  

- Podporuje a chrání při sportovních i pracovních aktivitách 

- Zajišťuje spolehlivou fixaci a kompresi radiokarpálního kloubu a palce. 

- Anatomicky tvarovaná kovová výztuha a další popruhy zajišťují spolehlivou stabilizaci 

kloubu a poskytují skvělou stabilitu. 

- Vnitřní vrstva je vyrobena z měkké bavlněné tkaniny pro komfort. 

- Univerzální velikost (jedna velikost padne většině).  

- Navrženo zvlášť pro pravou a levou ruku. 

Použití: Ortéza se používá pří zranění zápěstí, podvrtnutí vazů, artróze, artritidě, bursitidě, 

synovitidě, v rehabilitačním stádiu po odstranění sádry i při prevenci artritidy, bursitidy, 

tendovaginitidy a jejich exacerbace. Je určen pro úplnou fixaci radiokarpálního kloubu, 

zajišťuje ohřev a rovnoměrnou kompresi. Ortéza je zpevněna pevnou kovovou vložkou, která 

zcela omezuje pohyby radiokarpálního kloubu. Nastavitelný popruh poskytuje dodatečnou 

kompresi kolem zápěstí v případě potřeby, což může napomoci správnému vyrovnání 

karpálních kostí, a tím snížit zánět v zápěstí, což je užitečné při léčbě syndromu karpálního 

tunelu.  

 Zajišťuje spolehlivou fixaci a kompresi radiokarpálního kloubu.  

 Kovová výztužná deska a další popruhy zajišťují spolehlivou stabilizaci kloubů. 

 Anatomický tvar je pohodlný pro každodenní použití. 

Kontraindikace: Lokální onemocnění kůže, individuální intolerance na použitý materiál. 

Rozměry Velikosti Maximální odchylka 

UNIVERZÁLNÍ VELIKOST 

Obvod zápěstí, cm 15-22 ± 1,0 cm 

 

 



Jak správně nasadit ortézu: 

Na pravou ruku:  

Na levou ruku:  

Údržba: Umyjte jemnými čisticími prostředky při teplotě do + 35 ° C. Neutírejte ani 

neždímejte při mytí 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 ohřívacích mastí.  

Složení: aeroprene - 60%, polyester - 20%, bavlna - 15%, latex – 5%, kovové výztuhy. 

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 

Výrobce: Medtex Swiss Ltd, 15 Konservna str., Gabrovo, Bulgaria 5300 tel.: +359 888 059 

356, e-mail: info@medtex-swiss.ch, medpack-group.com, medtex-swiss.ch, dr-frei.com Dr. 

Frei is a registered Trademark of FreiCare Swiss AG, Switzerland. A Swiss Brand.  

Distributor: medHaus s.r.o., Kačírkova 1, 158 00, Praha 5, Tel: 226 202 268, e-mail: 

medhaus@medhaus.cz, www.medhaus.cz, www.medpack-group.cz 
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