
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 S M L XL XXL 

Obwód uda (cm) 41 - 44 44 - 47 47 - 50 50 - 53 >53 

UWAGA 

Orteza powinna być zawsze stosowana zgodnie z zaleceniami 
lekarza lub fizjoterapeuty. 
Orteza po raz pierwszy powinna być zakładana i dopasowywana 
przez wykwalifikowany personel medyczny.  
Ustawienia zakresu kątowego ruchu powinny być aplikowane 
zgodnie z zaleceniami lekarza lub fizjoterapeuty. 
Przed użyciem ortezy należy szczegółowo przeczytać instrukcję. 
Jeśli podczas użytkowania ortezy odczuwasz dyskomfort, 
pojawia się opuchlizna lub podrażnienia skóry należy 
natychmiast skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. 

 
Wskazania: 

Stany wymagające unieruchomienia stawu kolanowego po zabiegach 
operacyjnych lub urazach tej okolicy. 
 
Przeciwwskazania: 

Stany wymagające bezwzględnego unieruchomienia kończyny. 
Złamania śródstawowe , piszczeli, strzałki, kości udowej. 
 
Opis produktu: 

Aparat na goleń i udo jest  ortezą  unieruchamiającą  staw kolanowy.  
Orteza została wykonana z welurowej dzianiny poliamidowej. Dla 
zwiększenia komfortu użytkowania wnętrze ortezy wyściełane jest miękką 
dzianiną frote. Trzy stalki (jedna z tyłu i dwie symetrycznie z boków stawu) 
zapewniają unieruchomienie stawu kolanowego. Dzięki systemowi taśm 
dociągowych oraz możliwości przepinania stalek bocznych .Orteza daje 
duże możliwości regulacji obwodu oraz idealnego dopasowania do 
kształtu kończyny. Orteza posiada wyprofilowany otwór na rzepkę. 
 
Instrukcja zakładania: 

Rozpiąć ortezę. 
Umieścić ortezę na kończynie tak, aby tylna stalka znalazła się centralnie 
na tylnej powierzchni kończyny a stalki boczne symetrycznie po obydwu 
stronach stawu kolanowego. 
Zapiąć ortezę zwracając uwagę , aby rzepka znalazła się w 
wyprofilowanym, przeznaczonym dla niej otworze. 
Zapiąć taśmy dociągowe rozpoczynając od tych położonych najbliżej 
stawu kolanowego. 
 
Konserwacja : 

Ortezę prać ręcznie w letniej wodzie z dodatkiem łagodnych detergentów. 
Nie chlorować. Nie wyżymać , delikatnie wycisnąć. Suszyć w pozycji 
rozłożonej z dala od sztucznych źródeł ciepła. Nie prasować. 

 

UWAGA 

Nie przestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie 
niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia 
lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i 
rozwojem flory bakteryjnej. Nie należy stosować ortezy na żele i 
maści rozgrzewające. Należy pamiętać, że niewypłukane resztki 
detergentu  mogą powodować podrażnienia skóry oraz 
uszkadzać materiał z którego wykonano wyrób. 

 

ATTENTION! 

The brace should be used according to the instructions given by 
the doctor or physiotherapist. 
When used for the first time, the support should be put on by the 
experienced health-care personnel. 
Range of motion should be adjusted according to instructions 
given by the doctor or physiotherapist. 
Before the first use, please, read the user’s manual carefully.  
If you feel discomfort while using the brace, in case of swelling or 
other skin problems, please, consult a doctor or physiotherapist. 

 

Indications: 

Conditions which require knee joint immobilization after surgeries or 
injuries.  
 
Contraindications: 

Conditions which require complete immobilization of lower limb. 
Intra-articular fractures, fractures of tibia, fibula and femur. 
 
Product description: 

The brace is made of velour polyamide knitted fabric. Soft padding 
provides optimal comfort of use. Three liners (one rear liner and two 
symmetrical lateral liners) ensure knee joint immobilization. Thanks to 
additional bands and possibility of changing the position of lateral liners, 
the brace optimally adjusts to body shape. The brace is also equipped with 
patellar opening. 
 
Use: 

Unfasten the brace. 
Put on the brace so that the rear liner would be placed centrally at the 
back of the limb and the lateral liners at the both sides of knee joint. 
Fasten the brace so that the patella would be placed into patellar opening. 
Fasten the stabilizing bands starting from those close to the knee joint.  
 
Maintenance: 

The brace should be washed up by hand using mild detergents. Do not 
chlorinate, do not whirlpool, wring gently before drying. Dry in horizontal 
position, in a distance of artificial sources of heat. Do not iron. 

 

ATTENTION  

Not observing the rules of personal hygiene and washing the 
product with inappropriate detergents may result in skin 
abrasion or other discomfort related to perspiration and spread 
of bacteria. Please do not use the product together with 
warming ointment or gel. After washing, rinse the product 
carefully - residue detergent left in the product may cause skin 
vexation and damage of the orthosis fabric. 

 

Pomiaru obwodu dokonujemy 15 cm powyżej środka rzepki. 
circumference should be measured 15 cm above the patella centre 

 
Orteza dostępna w czterech długościach:  46 cm, 50 cm, 56 cm, 61 cm 

The brace is available in four length: 46cm, 50 cm, 56 cm, 61 cm 
 
 

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA 
THE FINAL DECISION  CONCENRING THE APPLICATION AND CHOICE OF THE EQUIPMENT BELONGS TO A MEDICAL SPECIALIST. 

 
WYTWÓRCA: mdh sp. z o.o., 90-349 Łódź, ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24, tel. +4842 6748384, www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl. 
Manufacturer: mdh ltd. 22/24 ks. W. Tymienieckiego, 90-349 Lodz, Poland, phone: +4842 212 38 04, fax. +4842 6740499 

 

Aparat na golen i udo  (orteza unieruchamiajaca staw kolanowy) 

Shin and thigh brace (knee joint immobilizing) 

instrukcja użytkowania/user’s manual 
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