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Ortéza prstová – typ 335 
 
Návod k použití zdravotnických prostředků SANOMED, spol. s r.o. 
  

Vážená zákaznice, vážený zákazníku, 
 
přečtěte si prosím pečlivě návod k použití a obraťte se při případných 
dotazech na svého ošetřujícího lékaře nebo na specializovaný obchod, 
popř. na náš technický servis. Abychom Vám ulehčili nasazení, přečtěte 
si prosím pozorně tento návod. U zdravotnických prostředků 
doporučujeme vždy konzultaci s lékařem.  
 
Důležité pokyny: 
 

• Zdravotnický prostředek je výrobek na lékařský předpis, který musí 
být nošen dle návodu k použití 

• výrobek je určen pro jednorázové použití pacientem. 
• při neodborném použití je vyloučena záruka na výrobek. 
• na výrobku neprovádějte žádné vlastní úpravy. Při nerespektování 

může být funkce výrobku omezena. 
• pokud zjistíte na sobě neobvyklé změny (např. zhoršení potíží), 

ihned prosím vyhledejte svého lékaře. 
• zabraňte styku výrobku s prostředky obsahujícími tuk a kyseliny, 

mastí a tělovým mlékem. 
• likvidace výrobku smí být provedena bez problémů prostřednictvím 

domovního odpadu. 

• pokud jsou suché zipy na výrobku, je třeba je prát zapnuté a 
udržovat nezanesené, jinak ztratí svoji funkci 

 
Popis výrobku: 
Ortéza je vyrobena z hliníkového plechu, vnitřní i vnější část je opatřena 
pěnovou výstelkou. Ortéza se vyrábí v jedné univerzální velikosti. 
Zapínaní dlahy je pomocí suchých zipů. 
 
Indikace: léze distálního úponu extenzorů prstů (basketbalová 
zlomenina apod.), zlomeniny distálního článku prstů, distorze distálního 
IP kloubu prstů, kontuze v oblasti nehtu, pooperační stavy v oblasti 
prstů. 
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Použití: 
• ortéza pro univerzální fixaci prstů horní končetiny 

• snadná aplikace 
• nízká váha, dostatečná pevnost 
• ortézu nasuneme na prst a zafixujeme páskami  

 
Mytí a péče: utírejte pouze vlhkým hadříkem 
 
Pokyny ke skladování:  
 
Skladovat při pokojové teplotě a v suchu. Chránit před přímým slunečním 
zářením. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení dlahy způsobené 
jejím obvyklým užíváním, podle § 619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb.  
 


