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Zastosowanie
Motive jest ortezą tzw. typu otwartego o szerokim zastosowaniu terapeutycznym. Wspomaga proces leczenia i rehabilitacji
w przypadku urazów i dysfunkcji stawu kolanowego i jego okolicy, w stanach nie wymagających opatrunku gipsowego lub w
okresie doleczenia po zdjęciu unieruchomienia stałego.

Wskazania
•
•
•
•

Podostre i przewlekłe zespoły bólowe związane z przeciążeniami i mikrourazami aparatu więzadłowo-mięśniowego.
Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego i związana z nią niestabilność stawu kolanowego w płaszczyźnie
strzałkowej.
Stabilizacja po zabiegach operacyjnych w końcowej fazie leczenia czynnościowego (doleczanie).
Urazy i dysfunkcje bez konieczności unieruchomienia stawu (urazy więzadeł pobocznych-doleczanie).

Przeciwwskazania
•
•
•
•

Stany wymagające unieruchomienia gipsowego
Trudno gojące się rany i owrzodzenia
Znaczne deformacje kości ( niemożność dostosowania ortezy do stawu )
Żylaki kończyny dolnej

Opis produktu
Produkt jest typem ortezy otwartej. Tutor został wykonany z nowoczesnej dzianiny dystansowej AirX, elastycznej
i oddychającej, posiada wcięcie na rzepkę wykończone lamówką i zamknięty dół podkolanowy. Boczną stabilizację stawu
zapewniają stalki z policentrycznymi zegarami umieszczone w zamkniętych tunelach, ale częściowo odkrytych w miejscu
zegara, co zapobiega marszczeniu się ortezy. Stalki zapobiegają przed niekontrolowanym przeprostem w stawie kolanowym.
Dodatkową stabilizację zapewnia system poprzecznych pasków dociągowych. Pasy są zapinane o przeciwnym kierunku
przebiegu w części górnej (udowej) i dolnej (goleniowej). Możliwość ustawienia kątów: Zgięcia 90o, 75o, 60o, 45o oraz
Wyprostu: 0o, 20o, 30o, 40o.

Instrukcja zakładania
1.
2.
3.
4.

Rozpiąć ortezę.
Założyć na kończynę dolną, zaczynając od tylnej powierzchni tak, aby dopasować wypełnienie dołu podkolanowego.
Zapiąć ortezę na rzepy na przedniej powierzchni kończyny dolnej z uwzględnieniem wcięcia na rzepkę.
Naciągnąć i zapiąć poprzeczne paski dociągowe w części górnej, następnie dolnej ortezy i dostosować siłę docisku do
własnych potrzeb.
Rozmiar
Obwód stawu kolanowego* [cm]
1
36 -39
2
40-43
3
44-48
4
49-54
5
55-60
* obwód stawu kolanowego mierzony 15 cm powyżej środka kolana

Przed praniem wyjąć stalki.

UWAGA
Nie przestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących może spowodować
otarcia lub inne dolegliwości związane ze zwożoną 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.
OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA
WYTWÓRCA: mdh sp. z o.o., 90-349 Łódź, ul. Tymienieckiego 22/24, tel. +48 42 6748384, fax +4842 6365221, www.mdh.pl

