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Οδηγίες Χρήσης

2S 2S 2S 2S ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΑ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΑ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΑ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΑ 
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ROM (Range Of ROM (Range Of ROM (Range Of ROM (Range Of 
Motion) Motion) Motion) Motion) 

ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝ∆ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Νάρθηκας αγκώνα ρυθµιζόµενος ROM για ασθενείς που χρειάζονται βοήθεια
για τη ρύθµιση της βλαισότητας και της ραιβότητας καθώς και για τον
περιορισµό του υπτιασµού και του πρηνισµού του αντιβραχίου. Ο ειδικά
σχεδιασµένος νάρθηκας διαθέτει πολυκεντρικό µηχανισµό ρύθµισης
κάµψης/έκτασης τοποθετώντας τον αγκώνα σε διάφορες θέσεις. Είναι
ιδανικός για µετεγχειρητικές καταστάσεις, για διακονδύλια κατάγµατα,
ρήξεις συνδέσµων και τενόντων, εξαρθρήµατα αγκώνος, ολική
αρθροπλαστική αγκώνα, µεταθέσεις ωλενίου νεύρου. ∆ιαθέτει ρυθµιζόµενο
ιµάντα ανάρτησης χεριού και µπορεί εναλλακτικά να χρησιµοποιηθεί αντί
γύψου. Ταυτόχρονα, χάρις στον µηχανισµό ρύθµισης µε µοίρες µπορεί να
αντικαταστήσει τη χρήση πολλαπλών ειδών νάρθηκα ανά φάση
(από)/θεραπείας. Ο νάρθηκας επιτυγχάνει µια στατική φαινοµενικά αλλά
ενεργητική ταυτόχρονα έκταση των µυών του αγκώνα, βοηθώντας στον
προοδευτικό έλεγχο της κινητικότητας.

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΤΡΗΣΗ/ΜΕΓΕΘΟΣ
Ο νάρθηκας ρυθµίζεται αναλόγως του εκάστοτε περιστατικού. ∆εν υπάρχουν
νούµερα.

Βεληνεκές Κινήσεων

Οι ορθοστατικοί οδηγοί (µεταλλικά πλαϊνά) αποσπώνται και

επανατοποθετούνται στον νάρθηκα. Μπορείτε να τους τοποθετήσετε ακριβώς

στα σηµεία που πρέπει, ανάλογα µε την φυσιολογία του χεριού σας.

Ασφαλίστε τους ιµάντες σταθεροποίησης µε βέλκρο ώστε να είναι σταθεροί

αλλά όχι ασφυκτικά προσαρµοσµένοι και να σας προκαλούν πόνο ή

δυσφορία. Οι ιµάντες είναι ενσωµατωµένοι παραπλεύρως του νάρθηκα, ώστε

να παρέχουν την καλύτερη δυνατή σταθεροποίηση µεταξύ του βοηθήµατος

και του χεριού σας.

Ο νάρθηκας αγκώνα ROM είναι ρυθµιζόµενος.

Ο γιατρός ή ο φυσιοθεραπευτής σας θα αποφασίσουν τόσο τον καθορισµό

των µοιρών όσο και την ακριβή τοποθέτηση του αγκώνα σας µέσα σε αυτόν.

Γενική καθοδήγηση

Εκτείνετε απαλά τον αγκώνα σας.

Ανοίγετε τις ειδικές δέστρες. Τοποθετείτε τον αγκώνα σας µε οδηγό τις

πλαϊνές στηρίξεις ώστε να είναι απόλυτα ευθυγραµµισµένος σε σχέση µε

τους ενσωµατωµένους ορθοστατικούς οδηγούς (µεταλλικά πλαϊνά) και το

µαλακό κοµµάτι του νάρθηκα.

Για την εφαρµογή των µοιρών της έκτασης και της κάµψης, ανοίξτε τα πλαϊνά

πλαστικά καπάκια και στον εσωτερικό µηχανισµό, επιλέξτε την κατάλληλη

ρύθµιση που αρµόζει στην περίπτωσή σας, µε εύρος από 0 εως 90 µοίρες και

έπειτα ασφαλίστε µε τους ειδικούς πύρους στην κατάλληλη θέση. Ο

νάρθηκας µπορεί να ρυθµιστεί σε ελεύθερη θέση, δηλαδή να επιτρέπει στο

χέρι όλες τις κινήσεις, σε διάφορες µοίρες, ώστε να επιτρέπει την κίνηση

µέχρι συγκεκριµένο σηµείο, ή και σε πλήρη έκταση κρατώντας το χέρι σε

αυτή τη θέση χωρίς να επιτρέπει καµία κίνηση. Αυτή η ρύθµιση ορθόν είναι

να εκτελείται από τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας, οι οποίοι είναι και

υπεύθυνοι για το σύνολο των οδηγιών που θα σας παρέχουν σε σχέση µε τη

χρήση του νάρθηκα, τη συµπεριφορά σας σε ηµερήσια βάση και την εκτέλεση

των δραστηριοτήτων σας κατά την περίοδο της θεραπείας σας, τους χρόνους

εφαρµογής του νάρθηκα κτλ.
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ΣΥΝΘΕΣΗ

Αφρώδες υλικό 60%, Πολυεστέρας  35’%, Βαµβάκι 10% 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

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, ή πόνο 

σταµατήστε άµεσα τη χρήση και επικοινωνήστε µε τον γιατρό σας. 

Το προϊόν  πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για το σκοπό που συνιστάται 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.

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

• Κρατείστε το προϊόν 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 της 

ζώνης. 

• Σιγουρευτείτε ότι έχετε εφαρµόσει κατά τρόπο άνετο και 

αποτελεσµατικό τον νάρθηκα.  

• 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 προϊόντος µην τον εφαρµόζετε 

κατάσαρκα, 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.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 

Φροντίστε να αφαιρείτε τους ορθοστατικούς οδηγούς (µεταλλικά πλαϊνά)  και τον 

µηχανισµό έκτασης/κάµψης προτού πλύνετε το υπόλοιπο µαλακό σώµα του 

νάρθηκα.  Ο πλαϊνός υποστηρικτικός µηχανισµός είναι προσαρτηµένος στο σώµα του 

νάρθηκα µε ισχυρό βέλκρο. 

Ποτέ µην βρέξετε τον µηχανισµό ρύθµισης µοιρών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!!! Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν αφαιρείτε τα πλαϊνά µεταλλικά 

στηρίγµατα, ώστε να θυµάστε πώς θα τα επανατοποθετήσετε µετά τον καθαρισµό του 

βοηθήµατος. 

Συνιστάται να φωτογραφίζετε το συναρµολογηµένο βοήθηµα ή να επιχειρείτε ένα 

σχεδιάγραµµα των µερών του προτού το αποσυναρµολογήσετε, για να θυµάστε 

καλύτερα τον αρχικό τρόπο συναρµολόγησής του. 

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ 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 

επανακολητική 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. 

Αφαιρέστε τα επιθέµατα σιλικόνης εάν υπάρχουν

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 ! 

Οι οδηγίες εφαρµογής του συγκεκριµένου νάρθηκα θα σας παρασχεθούν από 

τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας. Μεταξύ των οδηγιών θα πρέπει να 

συµπεριλαµβάνονται: 

1. ο χρόνος εφαρµογής του νάρθηκα σε ώρες ηµερησίως,

2. ο εκτιµώµενου χρόνος θεραπείας σε (εβδοµάδες, µήνες, διάρκεια ζωής 

θεραπείας)           

3.οι  λεπτοµέρειες που αφορούν τον τρόπο εφαρµογής, δηλαδή πόσο σφιχτός ή 

χαλαρός θα πρέπει να είναι ο τρόπος περίδεσης, 

4. τα διαστήµατα χαλάρωσης της περίδεσης, εφόσον κρίνονται αναγκαία κατά 

τη διάρκεια της θεραπείας.  
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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
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SPECIFICATIONS / INTENDED USE
ROM Elbow Brace is recommended for those patients who need either the flexion
and/or extension Range of Motion (ROM) of the elbow limited to a specific range.
It can be used for post operative or contracture management and as an
alternative to casting and/or splinting. The Brace provides a Static Adjustable
Stretch (SAS) of the elbow in both Flexion and Extension. This replaces the need
for multiple braces to treat elbow contractures and elbow re-constructive
procedure and repairs.

APPLICATION INSTRUCTIONS

MEASUREMENT & SIZING

This brace is adjustable in size, so no need to apply any measuring techniques.

APPLICATION

Range of Motion

Secure the loop and lock straps.

Check to be sure that the straps are not too tight. The straps are threaded

through the cuffs to ensure adequate contact with the arm. Straps can be

repositioned around the outside of the cuffs if extra room is required.

This ROM Brace is fully adjustable.

Your physician will decide on the exact positioning of the brace (degrees) and the

overall fitting.

In general

Passively stretch the elbow

Open the straps. Place the orthosis on the arm. The hinges should align with the

elbow joint the cuffs and elbow

The hinges are detachable. You can position them to the exact point that

fits your arm’s morphology.

Applying the degrees of flexion/extension is very easy. You can choose the
desired degree (from 0 to 90) and insert the pins in the desired holes. This
adjustment is better be made by your physician. They are also responsible
to give you directions on how long to wear the brace and how to perform
certain daily activities while in therapy with the use of the brace.

COMPOSITION

Sponge 60%, Polyester 35’%, Cotton 10%
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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 product 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 supports are fastened comfortably.

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

grease or acids during use of these supports.

• Check the products’ composition for possible sensitivity/allergic

reaction to any of the products’ 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.

Consult your physician regarding daily activities that you are allowed to

practice, depending on your condition.

Consult your physician regarding your Wearing Protocol as well, meaning

overnight use, daytime use and general wearing instructions.

WASHING / CLEANING INSTRUCTIONS

Always remove the hinged side supports and the flexion/extension

mechanism before washing the rest of the garment. The side mechanism

is attached on the garment with strong Velcro.

Never allow water to enter the flexion/extension mechanism.

NOTE!!! Be very careful when you remove the side supports, to remember

how to place them correctly after the washing. It is recommended to

take a photo or make a sketch picturing the correct positioning of all

brace elements, before you take them apart. This can come very handy

when trying to put them together again.

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.

WASHING / CLEANING INSTRUCTIONS
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