
Čeština

protect.SIS
Informace o účelu použití 
protect.SIS je bandáž ke znehybnění ramene. Výrobek je určen výhradně k 
použití po odborném nasazení na rameno a pouze na nepoškozenou kůži.

Indikace
• Luxace ramene
• Znehybnění akromioklavikulárního kloubu
• Natržení a naražení
• Zranění manžety rotátoru
• Zklidnění při fakturách pažní kosti

Kontraindikace
V současné době nejsou známy.

Nasazení ortézy 
• Přiložte delší pás pod hrudník a zafixujte jej. Našitý pás se nachází na 

straně zraněného ramene. Zelený pás se závěsným poutkem pro ruku je 
na zádech.

• Zafixujte zraněnou paži pásem na pažní kosti.
• Položte zelený pás přes nezraněné rameno. Zasuňte ruku zraněné paže 

do poutka. 
• Upravte délku pásu se záchytným poutkem. Poutko připevněte pomocí 

suchého zipu na pás přes hrudník.

Pokyny k praní
Pásky na suchý zip před praním zapněte. Zbytky mýdla mohou způsobit
podráždění kůže a vést k opotřebení materiálu.
• Výrobek perte nejlépe za použití pracího prostředku medi clean v ruce 

nebo v pračce na šetrný program při teplotě 30 °C za použití pracího 
prostředku na jemné prádlo bez bělidel.

• Nebělit.
• •Sušte na vzduchu.
• Nežehlete.
• Chemicky nečistit. 

    

Pokyny pro skladování
Výrobky skladujte na suchém místě chráněném před přímými slunečními
paprsky.

Materiálové složení
Polyamid, PU, polyester, bavlna

Záruka
Jsou v rámci zákonných ustanovení.

Likvidace
Dosloužilý výrobek můžete odstranit s komunálním odpadem.
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