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Οδηγίες Χρήσης

2S ΙΜΑΝΤΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΩΜΟΥ – ΒΡΑΧΙΟΝΑ – ONE SIZE
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝ∆ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Ο ακινητοποιητής ώµου-βραχίονα είναι ειδικά σχεδιασµένος για να

ακινητοποιεί και να τοποθετεί το χέρι σε σταθερές θέσεις κοντά στον κορµό

που βοηθούν στην αποθεραπεία του ώµου. Ο γιατρός σας σάς έχει συστήσει

έναν ακινητοποιητή για να υποστηρίξετε το χέρι σας αλλά ωστόσο και για να

προστατευτείτε από αντανακλαστικές κινήσεις, οι οποίες πρέπει να

αποφεύγονται κατά την περίοδο της θεραπείας σας. Επιπρόσθετα, ο

συγκεκριµένος ακινητοποιητής σας προστατεύει από πιθανές συγκρούσεις ή

πίεση που µπορεί να ασκηθεί από τρίτους επάνω στα πάσχοντα σηµεία

επαφής, καθώς και από κακή στάση ή πίεση που µπορεί να ασκηθεί ακούσια

κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ/ΜΕΓΕΘΟΣ

Το συγκεκριµένο προϊόν είναι ONE SIZE, εποµένως προσαρµόζεται στις

ανάγκες όλων των χρηστών.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2. Τυλίξτε την µανσέτα (βραχιόλι) στο πάνω µέρος του χεριού και

συγκεκριµένα στο ύψος του δικέφαλου και ασφαλίστε µε το βέλκρο

που βρίσκεται πλευρικά της µανσέτας (βραχιόλι δικέφαλου)

κολλώντας πάνω στο πλαϊνό µέρος της ζώνης.

3. Λυγίστε τον αγκώνα σας 90o και προσαρµόστε την µανσέτα –

περικάρπιο (βραχιόλι) χρησιµοποιώντας το Velcro στην κύρια ζώνη.

Προτού εφαρµόσετε τον ακινητοποιητή, διαχωρίστε τα µέρη από τα οποία
αποτελείται για πιο εύκολη συναρµολόγηση.

1. Τοποθετείστε το φαρδύτερο µέρος (ζώνη) κάτω από το γραµµή του
στήθους σας. . Είναι συνήθως πιο εύκολο να τοποθετήσετε τη ζώνη
στην καθιστή θέση, µε τον αγκώνα σας υποστηριζόµενο. Αρχικά,
ασφαλίστε τη ζώνη µε το βέλκρο σε µια άνετη θέση. Φέρτε τον
προσαρτηµένο στο πίσω µέρος της ζώνης ιµάντα προς τα εµπρός,
περνώντας τον πάνω από τον υγιή ώµο σας.

4. Περάστε τον ιµάντα πάνω από τον ώµο σας µέσα στην πόρπη που

βρίσκεται στη µανσέτα – περικάρπιο (βραχιόλι). Ρυθµίστε τον ιµάντα

σε µια άνετη θέση σε σχέση µε τη µανσέτα περικάρπιο και ασφαλήστε

µε το Velcro. . Τοποθετείστε το µικρό προστατευτικό µαξιλαράκι στον

υγιή σας ώµο για µεγαλύτερη άνεση.

ΣΥΝΘΕΣΗ

60% απαλό αφρώδες υλικό για πρόσθετη άνεση, 15% πολυεστέρας, 15% 

βαµβάκι, 10% ελαστάνη

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Μην εξακολουθείτε να φοράτε το βοήθηµα αν νιώσετε µούδιασµα ή αύξηση 

του πόνου στο χέρι ή τον ώµο σας. Επικοινωνήστε άµεσα µε τον γιατρό σας  

σε περίπτωση που νιώσετε κάποιο από τα παραπάνω συµπτώµατα. 

Το συγκεκριµένο ορθοπεδικό βοήθηµα, σε καµία περίπτωση δεν θα 

αποτρέψει ή µειώσει τον κίνδυνο τραυµατισµού σας. Μην δένετε πολύ σφιχτά 

τους ιµάντες. Σε περίπτωση που παρατηρήσετε κοκκινίλες ή πρηξίµατα, 

επικοινωνήστε άµεσα 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. ∆εν αναλαµβάνουµε καµιά ευθύνη για τη µη ορθή χρήση 

του προϊόντος.
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∆εν ενδείκνυται η κοινή χρήση του βοηθήµατος µε έτερους πάσχοντες

Κρατείστε το βοήθηµα 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.

Αποφύγετε τη χρήση κρεµών, καταπραϋντικών λοσιόν, λιπαρών ή οξεϊκών

σκευασµάτων πριν την εφαρµογή ή κατά την εφαρµογή του βοηθήµατος.

Σιγουρευτείτε ότι έχετε εφαρµόσει κατά τρόπο άνετο και αποτελεσµατικό τον το

βοήθηµα

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 απευθείας, αλλά πάνω

από ένα βαµβακερό φανελάκι. Συνίσταται να παρεµβάλλεται ένα βαµβακερό

ύφασµα µεταξύ του ορθοπεδικού βοηθήµατος και του δέρµατος για να

αποφεύγονται ερεθισµοί από ανεπιθύµητη ή εκτεταµένη εφίδρωση.

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

ειδική υποστηρικτική βοήθεια και άνεση.

Οδήγηση

∆εδοµένης της δυσκολίας σας να χρησιµοποιήσετε µε άνεση και τα δυο σας

χέρια, δεν δύναστε να οδηγήσετε. Επιπρόσθετα, οι ακινητοποιητές έχουν ως

στόχο την ακινητοποίηση του χεριού για τη σωστή και οµαλή αποθεραπεία του.

Ύπνος

Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τον ιµάντα ακινητοποίησης κατά τον ύπνο, εκτός

αν ο γιατρός ή ο θεραπευτής σας συµβουλέψουν για το αντίθετο.

Προσωπική Υγιεινή/ Μπάνιο

∆εν πρέπει να φοράτε τον ακινητοποιητή κατά τη διάρκεια του µπάνιου εκτός

αν ο γιατρός ή ο θεραπευτής σας σάς συµβουλέψουν για το αντίθετο.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣΟ∆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 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.

Μη χρησιµοποιείτε χλωρίνη, µαλακτικό 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

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 Arm-Shoulder immobilizing
strap
SPECIFICATIONS / INTENDED USE
The Arm-Shoulder Immobilizer immobilizes the shoulder and safely

positions the arm close to the body. The shoulder immobilizer you have

been given is designed to support your arm, but also to protect you from

doing certain motions. It is also to protect your arm from other people

pulling on or against the arm and to protect the arm at night, so you do not

sleep on it wrong or move it in the wrong position.

APPLICATION INSTRUCTIONS

MEASUREMENT & SIZING

This product is one size, so you do not need to apply any special

measuring.

APPLICATION

Before you put on the immobilizer, separate its components, for ease of
application

2. Wrap the upper arm cuff around the biceps and secure with the Velcro on 

the side of the chest strap.

3. Bend your elbow to 90o and secure the wrist/hand cuff on the chest 

strap.

4. Adjust the shoulder strap that is attached and buckled on hand/wrist

cuff. Position the small pillow on your good shoulder for greater comfort

COMPOSITION

1. Place large chest strap around your chest, just below the nipple line.
It is often easiest to apply the chest strap in the sitting position with
the shoulder supported. Secure Velcro tightly around the chest. Bring
the attached shoulder strap from the back over your good shoulder
to the front.

COMPOSITION

60%  soft, breathable sponge for added comfort, 15% polyester, 15% cotton, 

10% elastan

GENERAL WARNINGS

Don't continue to wear this device if it causes numbness or increased pain in 

your arm or shoulder. Call your doctor immediately if you experience either of 

these symptoms.

This device 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.

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 support out of the reach of children. It is not a toy.

• 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.  

• 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 should not drive while wearing this support. 

Sleeping

You can wear this device while sleeping. Your physician or orthotist will advice 

you whether you should wear this device while sleeping.

Showering

Remove the support when showering, unless your doctor tells you to keep it on 

at all times.
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WASHING / CLEANING INSTRUCTIONS

Close the Velcro bands, if any, 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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