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Οδηγίες Χρήσης 

ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΠΟΔΟΚΝΗΜΙΚΗΣ ΜΕ 
ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ & ΚΟΡΔΟΝΙΑ 
 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝΔΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  
 
Ο νάρθηκας αυτός παρέχει σταθεροποίηση του αστραγάλου, αποτρέποντας 
την  αναστροφή του εξασφαλίζοντας τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση. Χάρη 
στον εργονομικό σχεδιασμό του και την ανθεκτική κατασκευή του αποτελεί 
μια εξαιρετική εναλλακτική λύση αντί του αθλητικού ιμάντα.. Η ειδική του 
σχεδίαση με τοποθετημένες πλευρικές στηρίξεις σε «τσεπάκια» για την 
διατήρηση της ευθυγράμμισης της κνήμης και η αμφίπλευρη τοποθέτησή του 
τον καθιστούν ιδιαίτερα δημοφιλή. Ο συγκεκριμένος νάρθηκας παρέχει 
προληπτική προστασία κατά την άσκηση κάποιου αθλήματος, όπως το 
μπάσκετ. Δεν είναι ογκώδης και μπορεί άνετα να φορεθεί μέσα από παπούτσι. 
Αν έχετε υποστεί τραυματισμούς στον αστράγαλο και στο παρελθόν, μπορεί 
να βοηθήσει στη σταθεροποίηση της άρθρωσης του αστραγάλου σας για να 
εμποδίζει τη συστροφή, την αναστροφή ή άλλο στραμπούληγμα. Τα 
κορδόνια σας επιτρέπουν να εφαρμόσετε τον νάρθηκα σφιχτά ή πιο χαλαρά 
στο βαθμό που εσείς αισθάνεστε άνεση.. Τα πλαϊνά στηρίγματα μπορούν να 
σας δώσουν την άκαμπτη υποστήριξη που μπορεί να χρειαστείτε, 
επιτρέποντάς σας ταυτόχρονα ένα υγιές εύρος κίνησης. Σας προτείνουμε να 
χρησιμοποιήσετε έναν νάρθηκα ποδοκνημικής εάν πάσχετε από υπο-οξύ 
διάστρεμμα στον αστράγαλο, χρόνιες αστάθειες του αστραγάλου, αλλά και 
για προληπτική χρήση, αν ασχολείστε με τον αθλητισμό, και τα σπορ όπως το 
μπάσκετ.  
  

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
ΜΕΤΡΗΣΗ/ΜΕΓΕΘΟΣ 
 
Μετρήστε την περιφέρεια του αστραγάλου σας και προσδιορίστε το νούμερό 
σας βάσει του ακόλουθου μεγεθολογίου: 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
 
• Χαλαρώστε τα κορδόνια. 
• Γλιστρήστε απαλά το πόδι σας μέσα στον νάρθηκα, τοποθετώντας 
προσεχτικά το πόδι σας μέσα σε αυτόν, προσέχοντας τα σημεία επαφής. Η 
πτέρνα σας πρέπει να βρίσκει το πίσω μέρος του νάρθηκα και να εφάπτεται, 
δίνοντάς σας την αίσθηση ότι ο νάρθηκας αγκαλιάζει την πτέρνα σας. 
• Ελέγξτε τις πλαϊνές στηρίξεις ώστε να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένες σε 
κάθετη /παράλληλη θέση προς την κνήμη.  
• Από τα πλαϊνά τσεπάκια έχετε πρόσβαση στις στηρίξεις προκειμένου να τις 
επανατοποθετήσετε σωστά σε περίπτωση που έχουν μετατοπιστεί.  
 Προσπαθήστε να διατηρείτε το πόδι σας σε κάθετη θέση 90 μοιρών.  
Τραβήξτε ελαφρά τη γλώσσα κάτω από τα κορδόνια, φέρνοντάς τη σε μια 
άνετη θέση, όπως ακριβώς θα κάνατε και με ένα πάνινο παπούτσι.  
• Εφαρμόστε τα κορδόνια για να σταθεροποιήσετε τον αστράγαλο. 
• Σε περίπτωση που ο γιατρός σας, σας έχει συστήσει να φοράτε τον νάρθηκα 
με παπούτσι, ανοίξτε το παπούτσι πλευρικά ώστε να είναι όσο πιο ανοιχτό και 
χαλαρό δύναται. Έπειτα, τοποθετήστε το πόδι σας με τον νάρθηκα μέσα στο 
παπούτσι και δέστε τα κορδόνια.  
• Για να βγάλετε τον νάρθηκα από το παπούτσι, φροντίστε να 
ξαναχαλαρώσετε το δέσιμο του παπουτσιού.  
• Χαλαρώστε τα κορδόνια και αφαιρέστε τον νάρθηκα. 
 

 
ΣΥΝΘΕΣΗ 
Neoprene 80%, Neon  Jersey 20% 
Πλευρικές στηρίξεις  

 
 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
 
Το συγκεκριμένο ορθοπεδικό βοήθημα, σε καμία περίπτωση δεν θα 
αποτρέψει ή μειώσει τον κίνδυνο τραυματισμού σας. Μην δένετε πολύ σφιχτά 
τα κορδόνια. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κοκκινίλες ή πρηξίματα, ή 
πόνο σταματήστε άμεσα τη χρήση και επικοινωνήστε με τον γιατρό σας.  
  
Το προϊόν  πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό που συνίσταται από 
τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας με τον τρόπο που περιγράφεται στο 
παρόν εγχειρίδιο. Δεν αναλαμβάνουμε καμιά ευθύνη για τη μη ορθή χρήση 
του προϊόντος. 
  
• Δεν ενδείκνυται η κοινή χρήση του νάρθηκα με έτερους πάσχοντες. 
• Κρατείστε τη ζώνη μακριά από τα παιδιά.  
• Σε περίπτωση που παρατηρήσετε περίεργες αλλαγές στο σώμα σας, αύξηση 
πόνου, ενόχληση, επικοινωνήστε άμεσα με τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή 
σας.   
• Φροντίστε να φοράτε πάντοτε μια βαμβακερή κάλτσα κάτω από τον 
νάρθηκα. Η κάλτσα θα μειώσει την τριβή και την εφίδρωση καθώς και 
πιθανούς ερεθισμούς. Καλό είναι η κάλτσα σας να είναι απαλή , από 100% 
βαμβάκι χωρίς να δημιουργεί ζάρες. Αν πρέπει να εφαρμόζετε τον νάρθηκα 
σε 24ωρη βάση, φροντίστε να αλλάζετε κάλτσα.  
• Ο νάρθηκας συνίσταται να φοριέται με παπούτσι όταν περπατάτε ή στέκεστε 
σε όρθια θέση, εκτός να ο γιατρός σας σάς έχει συμβουλέψει διαφορετικά.   
Ένα χαμηλό αθλητικό παπούτσι με αθλητική σόλα αποτελεί την πλέον 
κατάλληλη επιλογή.  
• Σιγουρευτείτε ότι έχετε εφαρμόσει τον νάρθηκα κατά τρόπο άνετο και 
αποτελεσματικό. 
• Ελέγξτε τη σύνθεση του προϊόντος σε περίπτωση που είστε αλλεργικοί σε 
κάποιο από τα υλικά του.  
• Σε περίπτωση που έχετε ευαισθησία ή αλλεργία στο βέλκρο ή σε κάποιο 
από τα υλικά της σύνθεσης του νάρθηκα μην τον εφαρμόζετε κατάσαρκα, για 
να αποφεύγονται ερεθισμοί από ανεπιθύμητη ή εκτεταμένη εφίδρωση.   
  
 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
Το συγκεκριμένο προϊόν που έχετε στα χέρια σας έχει σχεδιαστεί για να 
παρέχει ειδική υποστηρικτική βοήθεια και άνεση. 
  
Ο  γιατρός ή ο θεραπευτής σας θα σας συμβουλέψουν για τις ενδεικνυόμενες 
χρήσεις του ορθοπεδικού βοηθήματος που προμηθευτήκατε.  
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ  
 
• Μην πλένετε ποτέ σε πλυντήριο.  
• Ενδείκνυται μόνο πλύσιμο στο χέρι, στους 30°C. 
• Μην πιέζετε το προϊόν  περιστρέφοντάς τη προκειμένου να στραγγίξετε το 
νερό μετά το πλύσιμο. Υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθεί η εφαρμογή του.  
• Μην τοποθετείτε σε στεγνωτήριο.  
• Αφαιρέστε τα επιθέματα σιλικόνης ή τα πλαστικά/μεταλλικά μέρη εάν 
υπάρχουν 
• Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή απορρυπαντικό με ενσωματωμένο 
μαλακτικό.  
• Απλώστε κατά μήκος σε μια επιφάνεια μέχρι το προϊόν να στεγνώσει. 
• Το προϊόν δεν σιδερώνεται.  
• Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι 100% στεγνό πριν την εφαρμογή.  
  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ! 
ΕΝΩ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗΣ, ΑΥΤΟ ΤΟ 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ 
ΕΝΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ 
ΕΝΑΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΟ/ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ.  
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2S ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Η ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΔΗ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ.  
ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑ Η ΕΛΑΤΤΩΜΑ 
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 
ΠΩΛΗΣΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 
ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ 15 ΗΜΕΡΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΓΟΡΑΣ .  E 07C-08-06EL 23/04/14 
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24-26cm 

M 
26-28cm 

L 
28-31cm 

XL 
31-34cm 

2XL 
34-37cm 
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Instructions for use 

LACE UP ANKLE SUPPORT BRACE 
 
SPECIFICATIONS / INTENDED USE 
The lace up ankle brace provides superior inversion and aversion control without 
compromising comfort. With its low profile design, durable construction and 
bilateral figure, the lace up brace is an excellent alternative to athletic tape but 
less bulky and more comfortable. The lace up 2S brace can even help to support 
your arch for total relief. You can get help while staying comfortable throughout 
physical activity with the 2S lace up ankle brace. This ankle brace is typically 
lightweight, so you can wear it inside most shoes. If you've suffered ankle injuries 
in the past, lace up ankle braces can help stabilize your ankle joint to prevent 
rolling, twisting or other straining. The laces on lace up ankle braces allow you to 
tie the brace as snugly or loosely as is comfortable for you. These braces can give 
you the rigid support you may need while still allowing you a healthy range of 
motion. You are recommended to use a lace up ankle brace If you suffer from 
sub-acute ankle sprains, chronic ankle instabilities but also for prophylactic use 
while practicing sport such as basketball.  
 
 
APPLICATION INSTRUCTIONS 
 

MEASUREMENT & SIZING 
 
Please measure your ankle's circumference and find your size according to the 
size chart : 
 
 
 
 
 
APPLICATION 
 
• Before application loosen all laces.  
• Insert foot inside the boot portion of the brace making sure to have the tongue 
of the brace resides on the top of your foot between your skin and the lacing.  
• Sit down and secure lacing, as you would do with a normal shoe.  
• Try to maintain your ankle at an 90 degree angle.  
• Feed lacing through all eyelets and tighten. 
• Make sure that the lateral orthosis are attached to your ankle.  
• If not positioned correctly, open the pockets that are on both sides of the brace 
and re-position the orthosis until you succeed maximum comfort.  
• In case  you are allowed by your doctor to wear it with shoe, open shoe with a 
shoe) to maximum slackness and slide foot with the brace into shoe (shoe horns 
may be used). 
• Secure shoe. 
• Loosen shoe and remove from foot. 
• Loosen all straps on the orthosis  and remove from foot. 
 
 
COMPOSITION 
Neoprene 80%, Neon  Jersey 20% 
Lateral Orthosis   
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GENERAL WARNINGS 
These devices will not prevent or eliminate any risk of injury. Do not over-
tighten the straps. If there are any signs of swelling, pain or skin irritation, 
discontinue immediately and consult a medical professional. 
These supports should only be used for the intended purpose in the manner 
described in this manual. No liability is accepted for improper use of the 
product. 
• Sharing of the support is not recommended. 
• Please keep the products out of the reach of children. 
• A clean sock must be worn under your orthosis. The sock will reduce friction, 
making application of the orthosis easier. It will also assist in reducing the 
effects of perspiration. The sock should be wrinkle free and higher than the top 
of the orthosis. Cotton socks are recommended. If perspiration is heavy, or the 
AFO is intended for 24 hour wear, then change socks during the day. Your 
orthosis must always be worn with a shoe or sneaker when standing or 
walking, unless otherwise instructed. Low top, lace-up athletic style shoes 
with a flat bottom work best..  
• Should you notice any unusual changes (e.g. increased symptoms), please 
contact your healthcare specialist without delay. 
• Ensure the supports are fastened comfortably.  
• Check the products’ composition for possible sensitivity/allergic reaction to 
any of the products’ materials.   
• Do not apply the products directly to your skin in order to avoid rushes from 
unwanted or excessive sweating. 
• Carefully check the foot and leg for pressure areas after each wear period.  
Remove the orthosis and sock. Note any redness or irritation, particularly over 
bony prominences. The redness should disappear with 30-40 minutes. If the 
redness persists, or is accompanied by skin breakdown, fluid discharge or 
swelling, call  your doctor.  
 
 
Daily Activities 

  
The garment is designed to provide comfortable support for general use.  
Consult your physician regarding daily activities that you are allowed to 
practice, depending on your condition. 
        

  
WASHING / CLEANING INSTRUCTIONS 
Close the Velcro bands and wash the product with the Velcro straps 
hermetically shut.  
Never machine wash.  
Hand wash in water at 30°C.  
Do not wring the belt to remove water.  
This is to protect the internal components from damage. 
Do not dry clean.  
Do not use bleach.  
Do not tumble-dry 
 Always dry lying flat.  
Do not dry with heat. (E.g. over a radiator). 
Do not iron 
Make sure that the product is 100% dried before use. 
  
 
IMPORTANT NOTICE!  
WHILE EVERY EFFORT HAS BEEN MADE TO OBTAIN MAXIMUM COMPATIBILITY OF 
FUNCTION, STRENGTH, DURABILITY AND COMFORT, THIS DEVICE IS ONLY ONE 
ELEMENT IN THE OVERALL TREATMENT PROGRAM ADMINISTERED BY A MEDICAL 
PROFESSIONAL. 
2S DISCLAIMS ANY WARRANTY, EXPRESSED OR IMPLIED THAT THESE PRODUCTS 
PREVENT INJURIES. 
IN CASE THE PRODUCT HAS A DEFECT PLEASE CONTACT YOUR LOCAL SUPPLIER, 
STORE OR PHARMACY. IN CASE OF A MANUFACTURING MALLFUNCTION YOU MAY 
RETURN THE PRODUCT WITH YOUR PURCHASE DOCUMENT WITHIN 15 DAYS FROM 
THE DAY OF THE PURCHASE.   
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