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Οδηγίες Χρήσης

2S ΙΜΑΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΛΕΙ∆ΩΝ (οκτωειδής)
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝ∆ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο ιµάντας υποστήριξης κλειδών παρέχει ιδανική υποστήριξη στις

περιπτώσεις κατάγµατος κλείδας και γενικότερα σε άτοµα που

αντιµετωπίζουν πρόβληµα διατήρησης όρθιας στάσης, διατηρώντας τους

ώµους σε σωστή ευθυγράµµιση. Αποτελείται από επενδεδυµένο αφρώδες

υλικό παρέχοντας ακινητοποίηση και µέγιστη άνεση στον ασθενή. Βοηθά

στην προώθηση και διατήρηση της καλής στάσης του σώµατος, τραβώντας

ελαφρά τους ώµους προς τα πίσω. Τοποθετείται ακριβώς όπως ένα γιλέκο

και προσαρµόζεται διακριτικά κάτω από τα ρούχα σας ώστε να µπορείτε να το

φορέσετε οπουδήποτε. Αυτός ο νάρθηκας προσαρµόζεται στην περιοχή των

ώµων τοποθετώντας τους στη σωστή θέση για να βοηθήσει στην προώθηση

της διαδικασίας επούλωσης µετά από ένα κάταγµα της κλείδας ή σε

περίπτωση εξάρθρωσης. Έχει σχήµα οκτωειδές για εύκολη εφαρµογή από

τον εκάστοτε χρήστη, δίχως βοήθεια τρίτου προσώπου. Χάρις στις επιλογές

ρύθµισης του ιµάντα προσαρµογής, µπορείτε να επιτύχετε διαφορετικούς

βαθµούς στήριξης / πίεσης. Ο εν λόγω ιµάντας, λειτουργεί σαν µια ευγενική

υπενθύµιση για να κρατήσει τους ώµους σε µια φυσική, σωστή στάση και να

βοηθήσει στην πρόληψη κατά της καταπόνησης και της κόπωσης. Είναι µια

εξαιρετική επιλογή για το χώρο εργασίας, όπου το σώµα µας καταπονείται

ιδιαίτερα από την καθιστική στάση.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ/ΜΕΓΕΘΟΣ

Ο προσδιορισµός του κατάλληλου µεγέθους προσαρµογής στον ασθενή είναι

σηµαντικός. Μετρήστε την περίµετρο των ώµων σας προκειµένου να

ΣΥΝΘΕΣΗ

60% αφρώδες υλικό, αναπνεόµενο, 15% πολυεστέρας, 15% βαµβάκι, 10% 

ελαστάνη

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Αναφορικά µε τη χρήση του οκτωειδούς ιµάντα ακινητοποίησης, δεν έχουν 

αναφερθεί παρενέργειες µέχρι σήµερα. 

Επικοινωνήστε µε τον γιατρό ή φυσιοθεραπευτής σας εάν:  

• Παρουσιάσετε δερµατικές διαταραχές ή τραυµατισµούς στο πάσχον µέρος 

του σώµατος - ιδίως φλεγµονή, ουλές µε οίδηµα, ερυθρότητα ή 

υπερβολική συσσώρευση θερµότητας.

• Αίσθηση δυσφορίας

• Ενόχληση στην καρδιά ή στους πνεύµονες

Ο ιµάντας πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για το σκοπό που συνιστάται από 

τον γιατρό σας µε τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η 

Εταιρεία µας δεν αναλαµβάνει καµιά ευθύνη για τη µη ορθή χρήση του 

προϊόντος.

• ∆ε συνίσταται η χρήση του ιµάντα για χρόνο µεγαλύτερο των 8 ωρών 

ηµερησίως

• ∆εν ενδείκνυται η κοινή χρήση του ιµάντα µε έτερους πάσχοντες

• Κρατείστε τον ιµάντα µακριά από τα παιδιά. ∆εν είναι παιχνίδι.

• Σε περίπτωση που παρατηρήσετε αλλαγές στο σώµα σας, αύξηση πόνου, 

ενόχληση, επικοινωνήστε άµεσα µε τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας.  

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρµόσει σωστά τον ιµάντα, ώστε η εφαρµογή του 

να διασφαλίζει και την άνεση. Αποφεύγετε να τον εφαρµόζετε τόσο στενά 

στο σώµα σας ώστε να δυσχεραίνει την αναπνοή και την κυκλοφορία του 

αίµατος. 

• Αποφύγετε τη χρήση κρεµών, καταπραϋντικών λοσιόν, λιπαρών ή οξεϊκών

σκευασµάτων πριν την εφαρµογή ή κατά την εφαρµογή του ιµάντα.  σηµαντικός. Μετρήστε την περίµετρο των ώµων σας προκειµένου να

προσδιορίσετε το ακριβές µέγεθος.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ο οκτωειδής σχηµατισµός του ιµάντα διατηρεί τους ώµους σε σωστή
ευθυγραµµισµένη θέση, βοηθώντας το σώµα να παραµένει σε όρθια στάση.
Φορέστε τον όπως θα φορούσατε ένα γιλέκο και ρυθµίστε τους ιµάντες κάτω
από τις µασχάλες για καλύτερη εφαρµογή.

σκευασµάτων πριν την εφαρµογή ή κατά την εφαρµογή του ιµάντα.  

• Ελέγξτε τη σύνθεση του προϊόντος σε περίπτωση που είστε αλλεργικοί σε 

κάποιο από τα υλικά του. 

• Μην εφαρµόζετε τον ιµάντα απευθείας, αλλά πάνω από ένα βαµβακερό 

φανελάκι. Συνίσταται να παρεµβάλλεται ένα βαµβακερό ύφασµα µεταξύ 

ιµάντα και του δέρµατος για να αποφεύγονται ερεθισµοί από ανεπιθύµητη 

ή εκτεταµένη εφίδρωση.   

Καθηµερινές δραστηριότητες

Το συγκεκριµένο προϊόν που έχετε στα χέρια σας έχει σχεδιαστεί για να 

παρέχει  άνεση και ανακούφιση στην περιοχή της πλάτης και είναι ένα προϊόν 

γενικής χρήσης. ∆εν προορίζεται για να παρέχει προστασία σε περιπτώσεις 

εξάσκησης βαρέων δραστηριοτήτων.  

Οδήγηση

Μπορείτε να οδηγείτε φορώντας τον ιµάντα ακινητοποίησης. 

Ύπνος

∆ε συνίσταται η χρήση του ιµάντα ακινητοποίησης κατά τη διάρκεια του 

ύπνου, παρά µόνον κατόπιν υπόδειξης του γιατρού ή του φυσιοθεραπευτή 

σας. 

Προσωπική Υγιεινή/Ντουζ

Μην φοράτε τον ιµάντα ακινητοποίησης κατά τη διάρκεια του µπάνιου. 

Αφαιρέστε τον πριν εισέλθετε στην µπανιέρα ή το ντουζ. 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 

Κλείστε ερµητικά τις επιφάνειες που είναι καλυµµένες µε βέλκρο.

Ποτέ µην καθαρίζετε εξ επαφής τα βελκρο προσθέτοντας οποιοδήποτε 

καθαριστικό στην επιφάνειά τους. Το γεγονός αυτό θα αφαιρέσει από το βέλκρο

την επανακολλητική του ικανότητα. 

Μην πλένετε σε πλυντήριο. Ενδείκνυται µόνο πλύσιµο στο χέρι, στους 30°C.

Μην τοποθετείτε σε στεγνωτήριο. 

Μη χρησιµοποιείτε  χλωρίνη, µαλακτικό ή απορρυπαντικό µε ενσωµατωµένο 

µαλακτικό. 

Απλώστε τη ζώνη κατά µήκος σε µια επιφάνεια µέχρι να στεγνώσει

Μην στίβετε την ζώνη. Η ζώνη 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 

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ  ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑ ΜΕΣΟ ΠΟΥ ΣΥΝΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΕΡΟΣ ΕΝΟΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΙΑΤΡΟ/ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ. 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2S ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Η ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΚΑΙ ∆Η 

ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!  ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙ ΚΑΚΟΤΕΧΝΙΑ Η ΕΛΑΤΤΩΜΑ 

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΞΟΥΣΙΟ∆ΟΤΗΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 

ΠΩΛΗΣΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ, ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ, ΕΠΙ∆ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 

ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΕΝΤΟΣ 5 ΗΜΕΡΩΝ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ
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Instructions for use

2S CLAVICLE SUPPORT BRACE
SPECIFICATIONS / INTENDED USE
The Clavicle Support is ideal for clavicle fractures and postural

problems. It contains fully padded foam straps for maximum

patient comfort. It helps to promote and maintain proper posture

by gently holding shoulders back. It is put on just like a jacket and

fits discreetly under your clothes so you can wear it anywhere. This

lightweight strap holds the shoulder area in the correct position to

help promote the healing process after a clavicular (collarbone)

fracture or acromio-clavicular separation, among other indications.

It can also be used to help correct simple bad posture. The strap

has a figure-8 design for easy self-application; varying degrees of

support can be obtained by adjusting the tension and length of the

shoulder straps. It serves as a gentle reminder to hold the

shoulders in a natural, correct posture, and to help prevent strain

and fatigue. It is an excellent choice for the workplace to help

prevent slumping shoulders and poor posture.

APPLICATION INSTRUCTIONS

MEASUREMENT & SIZING

Proper sizing is important. Measure around your shoulders to

determine the correct size

APPLICATION

GENERAL WARNINGS

Side effects harmful to health have not been reported to date. Please consult 

your clinician if you have the following:

• Skin disorders or injuries in the relevant part of the body - particularly if 

inflammation, raised scars with swelling, redness or excessive heat buildup 

is present.

• Impaired sensation.

• Heart or lung conditions.

The support should only be used for its 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 belt out of the reach of children.

• Should you notice any unusual changes (e.g. increased symptoms), please 

contact your healthcare specialist without delay.

• Ensure the support is fastened comfortably. 

• Avoid the use of ointments/ lotions or any substances including grease or 

acids during use of the support.

• Check the product’s composition for possible sensitivity/allergic reaction to 

any of the product’s materials.  

• In case you are allergic to Velcro or any other material do not apply the 

product directly to your skin but over cotton underwear. It is advisable to use 

protection between the skin and the product in order to avoid rushes from 

unwanted or excessive sweating.

Daily Activities

The garment is designed to provide comfortable support for general use. 

Driving

You can drive whilst wearing a clavicle support. 

S
70-80cm

M
90-90cm

L
90-100cm

XL
100-110cm

XΧL
110-120cm

APPLICATION

Proper application of the collar is as important as proper sizing for
immobilization and patient comfort. The two-piece design consists of a
FRONT piece (the piece with the opening) and a BACK (occipital) piece
which are packaged as a set.

The figure-of-8 clavicle brace holds the clavicle in the correct alignment by
forcing the shoulders into a retracted position. The straps of a figure-of-8
brace wrap around both shoulders. The straps should be tightened
periodically to reposition the back. People with back issues as a result of
bad posture also might wear this type of clavicle brace.

COMPOSITION
60% soft, breathable foam and cotton material for added comfort, 15%
polyester, 15% cotton, 10% elastan

You can drive whilst wearing a clavicle support. 

Sleeping

It is recommended that you do not wear your clavicle support while sleeping, 

unless your physician or orthotist has recommended otherwise.

Showering

Do not wear your support belt in the shower. Remove it before showering.

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 5 DAYS FROM 

THE DAY OF THE PURCHASE.  
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