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Wskazania do zastosowania ortezy: 

Skręcenia stawu skokowego II i III stopnia, stabilne złamania kości stopy, stabilizacja po zabiegach 

operacyjnych w obrębie stopy i dystalnych części goleni, unieruchomienie w przypadku zmian zapalnych lub 

urazów ścięgna Achillesa oraz ścięgien zginaczy i prostowników palców. 

 

Przeciwwskazania: 

Owrzodzenia i zmiany skórne w obrębie działania ortezy, niestabilne złamania kości podudzia. Należy 

zachować szczególną ostrożność  w przypadku pacjentów z zaburzeniami  czucia w obszarze działania ortezy 

oraz pacjentów z cukrzycą. 

 

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.  

Należy zachować szczególna ostrożność przy stosowaniu ortezy u pacjentów z cukrzycą, zaburzeniami 

krążenia lub czucia – ortezy powinna być stosowana wyłącznie na zlecenie lekarza i pod jego ścisłą kontrolą. 

Stan skóry pacjenta powinien być regularnie kontrolowany. 

Orteza nie powinna być stosowana u pacjentów z trudnościami komunikacyjnymi - niemogącymi 

poinformować o ewentualnym dyskomforcie. 

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. 

Przed użyciem ortezy sprawdź czy jest ona kompletna i nieuszkodzona. Jeśli zauważysz jakiekolwiek 

nieprawidłowości skontaktuj się z dystrybutorem. 



Pamiętaj, aby komory powietrzne nie były napompowana zbyt mocno co mogłaby utrudniać swobodna 

cyrkulacje krwi w kończynie. Jeśli pacjent odczuwa zmniejszenie przepływu krwi, but wydaje się zbyt ciasny 

lub pacjent zgłasza dyskomfort w pierwszej kolejności należy zmniejszyć ilość powietrze w komorach 

powietrznych a następnie skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. 

Na dużych wysokościach ciśnienie w komorach powietrznych wzrośnie, co może spowodować zwiększenie 

ucisku kończyny i dyskomfort. Należy wtedy zmniejszyć ilość powietrza w komorach, aby doprowadzić 

ponownie do optymalnej kompresji – poczucia komfortu. 

Należy zachować szczególną ostrożność poruszając się po mokrej i śliskiej nawierzchni. 

Maksymalna waga użytkownika nie może przekraczać 136 kg oraz 90 kg dla rozmiaru XS ortezy. 

 

Zakładanie ortezy:  

1. Rozepnij wszystkie taśmy i zdejmij 

przednią część korpusu. Nie zdejmuj 

pompki z wyściółki. 

2. Siedząc umieść stopę w ortezie. Ochrona 

palców może być przycięta według 

potrzeb zgodnie z ilustracją a i b. Obwód 

łydki może być zwiększony dzięki 

przycięciu elastycznemu elementowi Flex 

Edge® zgodnie z ilustracją c i d. 

3. Zapnij starannie wyściółkę wokół stopy i 

goleni. (rys.1) 

4. Załóż przednią część korpusu upewniając 

się że pompka znajduje się dokładnie w 

przeznaczonym dla niej otworze.(rys.2) 

5. Zapnij taśmy stabilizujące: nad stawem 

skokowym, na stopie i na łydce (w podanej 

kolejności). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pompowanie: 

Aby zwiększyć ilość powietrza w komorach i uzyskać optymalny poziom 

kompresji naciśnij „+” na pompce. Jeśli chcesz zmniejszyć ilość powietrza w 

komorach (zmniejszyć kompresję) naciśnij „-” na pompce. (rys.3) 

Przed zdjęciem ortezy opróżnij komory powietrzne przez naciśniecie „-”. 

 

 

 

 

Konserwacja: 

Wyjmij wyściółkę z korpusu ortezy. 

Wyściółkę prać ręcznie (temp. maks. 30˚) z dodatkiem łagodnych detergentów, nie wyżymać, nie chlorować,  

suszyć z dala od sztucznych źródeł ciepła w pozycji rozłożonej.  

Korpus czyścić wilgotną ściereczką z dodatkiem mydła. 

 

Skład: 

Wyściółka: nylon, poliester, poliuretan, ABS, PVC (bez bpa) 

Korpus: polipropylen, EVA, TPO, stal, nylon,  

 

 

UWAGA 

Nie przestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może 

spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej.  

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ 
SPECJALISTA 
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Dystrybutor: 

mdh sp. z o.o. 

ul. Tymienieckiego 22/24 

90-349 Łódź 

tel. +4842 637 59 79 

fax +4842 636 52 21 

www.mdh.pl 
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