
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. 

 

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.  
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. 

 
Zastosowanie: 
Prostorzymacz o szerokim zastosowaniu terapeutycznym. Efektywnie 
wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów 
obojczyków, jak również ułatwia korekcję wad postawy. Może być 
stosowany profilaktycznie w celu wyuczenia nawyku trzymania prostej 
postawy. 
 
Wskazania: 
Urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i 
ortopedycznej. 
Wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej. 
Zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa. 
Hyperkifoza piersiowa. 
 
Przeciwwskazania: 
Świeże rany, otarcia naskórka i inne zmiany skórne w obszarze działania 
ortezy. 
 
Opis produktu: 
Prostotrzymacz został wykonany z taśm z dzianiny welurowej 
laminowanej pianką. Konstrukcja ortezy posiada duże możliwości 
regulacyjne, co pozwala na korekcję wad postawy u osób w różnym 
wieku. 
 
Instrukcja zakładania: 
Rozpiąć ortezę, a następnie założyć ją na okolice piersiową kręgosłupa 
tak, aby pelota grzbietowa znajdowała się między łopatkami pacjenta. 
Następnie naciągnij taśmy dostosowując siłę docisku do indywidualnych 
potrzeb terapeutycznych. Taśmy dopnij do części na ramionach. 
 
Rozmiar uniwersalny. 
 
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. 
 

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. 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. 

 
Clavicle suport of wide therapeutic use. It effectively helps rehabilitation 
and treatment in case of collar bone injuries and facilitates correction of 
postural defects. It can be also used as a preventive aid to establish the 
habit of correct body posture. 
 
Indications: 
Collar bone injuries which do not require surgical and orthopedic 
intervention. 
Postural defects which do not require surgical intervention. 
Pain syndromes of thoracic  spine. 
Thoracic  hyperkyphosis.  
 
Contraindications: 
Skin abrasions, recent wounds and other skin problems. 
 
Product description: 
The support  consists of bands made of knitted fabric laminated with 
foam.  Special construction and wide range of adjustment possibilities 
allow to correct the body posture in patients at different ages. 
 
Use: 
Unfasten the brace and put it on - the dorsal pad should be placed 
between the shoulder blades. Adjust the tapes choosing desired 
pressure. Fasten the tapes  to the shoulder part. 
 
Size: universal  
 
Maintenance: 
The product should be washed up by hand using gentle detergents in 
lukewarm water. Do not chlorinate, do not dry clean, do not whirlpool, 
wring gently before drying. Do not dry close to the artificial warmth 
source. Dry in horizontal position. Do not iron. 
 

Instrukcja użytkowania/ User’s manual 
Prostotrzymacz ósemkowy/Clavicle support 
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OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCA ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA LUB FIZJOTERAPEUTA. 
 
WYTWÓRCA: mdh sp. z o.o., 90-349 Łódź, ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24, tel. +4842 6748384, fax.+48426365221, 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, export@mdh.pl 
 

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. 

 


