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Ovation Hybrid Night Splint

Odepnij wszystkie pasy.

BEGIN Unfasten ALL straps

Wykorzystaj jedną z metod
dopasowania (3/4) aby
uzyskać odpowiedni kąt
zgięcia stopy.

Use either method (3 or 4)
to obtain
desired tension/position

lub
or
Wskaźnik pomiaru
ułatwia
dopasowanie.
Wykorzystaj pas aby zabez
pieczyć ortezę przed zsunięciem…

Use position
indicator to
measure progress

albo dla większej stabilizacj i w okolicy palców...

To keep splint from shifting For more support around
while sleeping...
the foot
...

For larger calves...

...dla powiększenia rozmiar u wokół łydki.

Tabela rozmiarów według noszonego obuwia:
Rozmiar
Mężczyźni
Kobiety
S-M
39-42,5
37,5-42,5
L-XL

43-49

Uses for accessory strap are not limited to these options. Patient can customize use of strap as needed
or as directed by your health care provider.

43-48

Dodatkowa taśma stabilizująca dla wszystkich rozmiarów.
Uwaga:
Orteza powinna być zawsze stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty. Przed użyciem
ortezy należy szczegółowo przeczytać instrukcję obsługi. Jeśli podczas użytkowania ortezy odczuwasz
dyskomfort, pojawia się opuchlizna lub podrażnienia skóry należy natychmiast skontaktować się z
lekarzem lub fizjoterapeutą. The Hybrid Night Splint nie jest przeznaczony do długotrwałego korzystania.

ZASTOSOWANIE:
Zapalenie rozcięgna podeszwowego,
Porażenie nerwu strzałkowego,
Stany pooperacyjne prostowników goleni i stopy.
PRZE CIWSKAZA NIA :

Żylaki kończyny dolnej,

Stany zapalne i podrażnienia skóry w obrębie działania ortezy,

Obrzęki goleni i stopy,

Stopa cukrzycowa,

Wady wrodzone stóp oraz utrwalone deformacje,

Spastyczność
K O N S E R W A C J A : Przetrzeć mokrą szmatką, nie używać silnych detergentów, suszyć z dala od
sztucznych źródeł ciepła.
SKŁAD MA TE RIAŁOWY:
Rama wykonana z polipropylenu. Wkładka wykonana z pianki o otwrtych komórkach ze szczotkowanego
nylonu. Bez dodatku lateksu.
Aby uzyskać więcej informacji skontaktuj się ze swoim przedstawicielem.
Wytwórca: www.ovationmed.com
Ovation Medical
5155 Clareton Drive, Agoura Hills, CA 91301, 800.403.6466

Size
S-M

Shoe size (man)
39-42,5

Shoe size (women)
37,5-42,5

L-XL

43-49

43-48

USE
Inflammation of plantar aponeurosis;
Peroneal nerve injury;
Post-operative conditions of shin and foot.

CAUTION:
The Hybrid Night Splint is not intended for continuous walking. Please consult your health care provider
for specific instructions.
In the event of discomfort or numbness of any kind when using this product, consult your health care
provider immediately. Do not pull strap too tightly.
Material composition :
The frame is made of polypropylene. The insert is made of a foam of open
cells brushed nylon. Without Clareton Dr.
. Distributor:
mdh sp. z o.o., 90-349 Łódź, ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24,
tel. +4842 748384, fax.+48426365221, www.mdh.pl, export@mdh.pl

