
Dlaha pro fixaci prstů ruky
PN 0219/E/03

1. Použití výrobku
Dlaha slouží k fixaci horního a dolního meziprstního kloubu. 
Dlaha je určena ke znehybnění prstu po distorzích kloubů, 
poranění vazů, šlach a kloubních pouzder. Lze ji použít ke 
zklidnění po zhmožděninách a po ošetření otevřených ran. Dlaha 
je vhodná také pro dlouhodobé znehybnění prstu při odtržení 
extenzoru. Dlahu lze také použít jako preventivní pomůcku,          
při sportu a činnostech kdy hrozí poranění prstů ruky.
Velikost dlahy se volí podle velikosti prstů, lokalizace poranění      
a potřeby fixace.
Dlaha je nesterilní a je určena pro jedno použití!!
Při opakovaném použití hrozí riziko:
- neschopnosti dodržet hygienickou bezpečnost
- možnosti vzniku infekce fixované části prstu

2. Popis výrobku
Dlaha F má tyto hlavní části:
1.  vlastní dlaha
2.  výstelka

3. Rozměry
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F1             F2             F3

 

 

 

Velikost         A (mm)      B (mm)      C (mm)      Šířka (mm)

F1               100              65               64                19
F2               115              70               79                19
F3               125              72               89                19
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12Dlaha je vyrobena z 
hliníkového plechu, 
opatřena polyetylenovou 
výstelkou a tvarována do 
základního tvaru, který lze 
při aplikaci dotvarovat.
Dlaha se vyrábí ve třech 
velikostech, které se od 
sebe liší délkou a 
umístěním fixačního pásku.



ZÁRUČNÍ LIST

      ERILENS s.r.o.
Papírenská 114/5, 160 00  Praha 6, CZ
tel: +420 234 123 355    e-mail: info@erilens.cz     www.erilens.cz  
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VÝROBEK:       Dlaha pro fixaci prstů ruky
                                

TYP:                  F1       F2       F3
ČÍSLO PN:        0219/E/03

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje 
na opotřebení dlahy způsobené jejím obvyklým užíváním, podle § 
619, odst.2, zákona č.136/2002 Sb. Reklamace se uznává jen na 
základě předložení řádně vyplněného záručního listu a 
reklamovaného výrobku.

DATUM PRODEJE: ......................................
 

RAZÍTKO PRODEJNY           

DATUM POSLEDNÍ REVIZE:  01.05.2021                             

4. Hmotnost

5. Ekologické informace
Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.
Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený 
nebo nefunkční výrobek odevzdejte do sběru druhotných 
surovin.

F1           9 g
F2          10 g
F3          11 g


