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Przed użyciem zapoznaj się z poniższą instrukcją, lub skontaktuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą. 
Poprawna aplikacja jest niezbędna dla Twojego bezpieczeństwa i pełnej funkcjonalności produktu.

Zastosowanie:
Przeciwdziałanie obrzękom i stabilizacja w przypadku: urazów tkanek miękkich okolicy stawu skokowego, stopy, dystalnej części goleni, skręceń 
stawu skokowego drugiego i trzeciego stopnia, doleczania stabilnych złamań okolicy stawu skokowego i śródstopia, po zabiegach operacyjnych 
w/w okolicy.   

Przeciwwskazania i uwagi:
Niestabilne złamania w obrębie goleni. Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku pacjentów z zaburzeniami czucia oraz diabetyków. 
O czasie i sposobie użytkowania ortezy decyduje lekarz lub fizjoterapeuta. Nie zdejmuj ortezy bez konsultacji z Twoim terapeutą.

Pamiętaj:
1. Produkt powinien być użytkowany przez jednego pacjenta. Nie powinien być stosowany do zaopatrzenia innych osób po użyciu przez jednego 
pacjenta.
2. Jeśli zauważysz jakiekolwiek podrażnienia skóry, otarcia lub odczuwasz dyskomfort podczas użytkowania ortezy skonsultuj się z Twoim 
terapeutą.
3. Szczególnej ostrożności wymaga zastosowanie ortezy w przypadku pacjentów z cukrzycą, zaburzeniami krążenia oraz neuropatią.
4. Nie wyjmuj piankowej wyściółki, która jest przymocowana bezpośrednio do konstrukcji ortezy.

INSTRUKCJA APLIKACJI: 

1. Odepnij taśmy 
stabilizacyjne i wyjmij 
pneumatyczną wyjściółkę. 

2. Umieść stopę wewnątrz 
wyściółki pneumatycznęj. 
Zapnij wyściółkę tak, aby 
dobrze przylegała do 
konczyny dolnej. 

4. Po uzyskaniu odpowiedniej 
pozycji kończyny, usuń taśmy 
zabezpieczające rzepy po 
wewnętrznej stronie korpusu 
(PULL TABS). Dociśnij 
delikatnie elementy  boczne 
korpusu do wyściółki. 

5. Zapnij taśmy 
stabilizujące, zaczynając od
 tych znajdujących się na 
stopie. Nie dociągaj taśm 
zbyt mocno. Powracaj do 
regulacji taśm w razie 
potrzeby.

7. Aby zdjąć ortezę rozepnij 
taśmy stabilizujące oraz 
wyściółkę i wyjmij delikatnie 
kończynę. W celu ponownej 
aplikacji, włóź stopę w 
wyściółkę pneumatyczną i 
zapnij taśmy stabilizujące 
(Jak na rys. 5). 

Aby upuścić powietrze, lub
wyregulować stopień 
kompresji naciśnij guzik 
zaworu (Deflate). 

6. Napompuj przestrzenie 
powietrzne w wyściółce, 
naciskając pompkę (INFLATE) 
do momentu uzyskania 
odpowiedniej kompresji. 
Pamiętaj stopień kompresji 
powinien zapewnić swobodną 
cyrkulację krwi w kończynie, a 
jednocześnie zapewniać jej 
stabilizację i amortyzację 
struktur kostno – stawowych.

3. Włóż kończynę dolną w 
korpus ortezy, delikatnie go
rozchylając. Upewnij się, że
korpus obejmuje stabilnie 
kostki boczną i 
przyśrodkową, a elementy 
boczne korpusu znajdują 
się centralnie w linii 
środkowej bocznej 
płaszczyzny kończyny. 
Stopa powinna być 
ustawiona w pozycji 
pośredniej - zgięta pod 
katem 90⁰ w stosunku do 
podudzia. 

myCast - Pneumatyczna orteza stopowo-goleniowa.


