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Ортеза за коляното
 с отвор за пателата 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

www.prolife-orto.com
Prolife® is the registered trademark by Montex Swiss AG, 

Tramstrasse 16, CH-9442, Berneck, Switzerland

Продуктът е изработен от висококачествен материал, който го 
прави максимално безопасен и комфортен. Високото му качество 
е потвърдено с международни и европейски сертификати за 
съответствие на качеството: ISO 9001:2008, ISO 13485:2012, 
EN 14971:2004, MDD 93/42/EEC.

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА 

При болки в коленната става, причинени от артрит, синовит и 
бурсит.

За лечение на травми, частични увреждания на коленните 
връзки на коленната става.

За рехабилитация след травми и операции на коленната става.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Ортезата е подсилена със силиконов пръстен, който допълни-
телно стабилизира пателата (капачката на коляното), предпазва 
я и намалява болката.

Гъвкавите банели дават допълнителна опора и намаляват 
напрежението върху ставата при движение. Също не 
позволяват усукване на ортезата при носене.

Регулиращата лепенка позволява по-точно прилягане на 
ортезата по формата на бедрото (в размери XXL и XXXL има 
допълнителна регулираща лепенка в областта на коляното).
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ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА

 Перете на ръка с щадящи перилни препарати при 
температура 30°С. Не търкайте и не изстисквайте усуквайки 
продукта. При изсушаване не излагайте на преки източници на 
топлина.Не гладете. Не избелвайте (не използвайте перилни 
препарати, съдържащи хлор). Продуктът не подлежи на 
химическо почистване. Да не се излага на високи температури 
(над 120°С).

Състав: полиестер 40%, дунапрен 60%, силиконов пръстен, 
велкро лента, 4 гъвкави метални банела.

Съхранение:  да се съхранява на сухо място при температура от 
+5°С до +40°С , далеч от източници на топлина, пряка слънчева 
светлина и прах. 

Срок на годност: 5 години от датата на производството при 
спазване на условията за съхранение, употреба и грижа за 
продукта. След изтичане на срока на годност, производителят не 
гарантира достатъчната еластичност на продукта.

Дата на производство: виж опаковката.

Размер: виж опаковката.
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Еластичната вложка в задната част на ортезата не оказва силен 
натиск върху подколенната ямка и предотватява протриването 
при носене.

Ортезата е изработена от AEROTEX — трислоен материал със 
смесен състав. AEROTEX е въздухо-пропусклив и еластичен. 
Има загряващо и микромасажиращо действие.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 Поставете ортезата като я обуете от по-широката и страна. 
Прикрепете плътно с помощта на регулиращата лепенка. 
Подхдяща за десен и за ляв крак.

СПЕЦИФИЧНОСТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ
 Преди да започнете да използвате ортезата се консултирайте 
с лекар. Не се допуска самостоятелно изменение на конструкцията 
на продукта. Не се допуска използване на повреден продукт.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
 Употребата на ортезата е противопоказна при локални 
заболявания на кожата. При хиперчувствителност към някой от 
материалите задължително трябва да поставяте ортезата върху 
клин. Не поставяйте при използване на загряващи гелове в 
областта на коленната става.
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Избирайте размера по обиколката на коляното, 
съгласно таблицата:

Размери

34 – 36 36 – 38

При измерване на обиколката на коляното сантиметровата лента трябва да 
прилепва по тялото, без прекалено да я отпускате или пристягате.

S M L XL

38 – 41 41 – 44

XXL

44 – 47

XXXL

47 – 50

Област на 
измерване

Обиколка на
 коляното,

cм

Произведено за: Montex Swiss AG, Berneck, Switzerland.
Производител: Hegeli Ortopedik Ürünler San. Tic. Ltd, Turkey


