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Wskazania do stosowania: 
Leczenie urazów stawów skokowych: skręceń, przeciążeń, uszkodzeń więzadłowych. Stabilizacja w przypadku trwałej lub czasowej 
niestabilności stawu skokowego. Profilaktyka urazów i przeciążeń tej okolicy. 
 

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. 
Nie należy zakładać ortezy bezpośrednio na skórę. Orteza powinna być zakładana na 
bawełnianą skarpetkę. 
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. 

 
Dobór i zakładanie ortezy: 

1. Aby właściwie dobrać rozmiar ortezy należy zmierzyć obwód stopy w skarpetce przez guz piętowy 

i podbicie zgodnie z ilustracją. Zły dobór rozmiaru może powodować 
zmniejszenie efektywności działania ortezy. 

2. Włóż stopę w ortezę tak, aby pięta znalazła się w przeznaczonym dla niej 
otworze, ułóż język tak, aby nie uciskał grzbietu stopy. 

3. Zasznuruj ortezę dokładnie tak jak zwykły but. Dla wygodnego i 
szybszego sznurowania w górnej części ortezy sznurówki zamiast 
przewlec przez oczka można zaczepić za haki. 

4. Taśmę stabilizującą od strony przyśrodkowej poprowadź po wierzchu 
stopy, następnie pod nią i zapnij po przeciwnej stronie powyżej kostki 
bocznej. Taśmę stabilizującą od strony bocznej poprowadź po wierzchu 
stopy i taśmie przyśrodkowej, następnie po stronie podeszwowej i zapnij 
po przeciwnej stronie nad kostką przyśrodkową. Siłę stabilizacji można 
regulować poprzez właściwe naciągnięcie taśmy stabilizującej. (dotyczy 
FORM FIT FIG8) 

5. Spróbuj obciążyć kończynę (jeśli zezwala na to Twój lekarz) i sprawdź czy 
siła zasznurowania zapewnia właściwą stabilizację. W razie potrzeby 
przesznuruj ortezę raz jeszcze dla uzyskania pełnego komfortu i 
właściwej siły stabilizacji. 

 
Konserwacja: 
Przed praniem wyjmij sznurówki i upierz je oddzielnie (ręcznie). Ortezę można prać w niskich temperaturach (30⁰) z dodatkiem 

łagodnych środków piorących, bez użycia płynów zmiękczających tkaniny. Nie używać wybielaczy oraz silnych detergentów. Położyć 

ortezę rozłożoną na ręczniku i suszyć na powietrzu. Nie skręcać, nie wyżymać ortezy. Nie suszyć w suszarce automatycznej ani na 

grzejniku. Sprawdź dokładnie ortezę po każdym praniu. 

 
UWAGA 
Nie przestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować otarcia 
lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem flory bakteryjnej. 
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