s.r.o., Papírenská 114/5, PRAHA 6

Dlaha univerzální pro fixaci palce a
prstů ruky typ J
Číslo výrobku: 793 141 332 000
PN
0221/E/08

1. Použití výrobku
Dlaha se používá při ošetření poranění v
oblasti prvního až třetího článku prstů ruky
spolu se základním kloubem. Dlahou lze fixovat
základní kloub palce a druhý článek palce ruky.
Dlahu nutno přimodelovat a podložit měkkou
výstelkou, nebo podkladem a fixovat obvazem
či náplastí.
Dlahu lze použít volárně i dorsálně u prstů ruky
s výjimkou palce.
Dlahu lze také použít při ošetření citlivých
řezných poranění, zhmožděnin, poranění
nehtu, při rupturách natahovačů prstů, distorzi
kloubů, doléčení po zlomeninách a operacích
na kostech prstů ruky a ve všech případech
kdy je potřeba zklidnit poraněné části prstů a
palce.
Dlaha není určena pro dislokované a nestabilní
zlomeniny.
Dlaha je nesterilní a je určena pro jedno
použití.
.

2. Popis výrobku
Dlaha má tyto hlavní části:
a) vlastní dlaha
b) výstelka
Dlahy jsou vyrobeny z hliníkového plechu,
opatřeny měkkou perforovanou výstelkou a tvarovány tak, aby dostatečně kryly vnější a vnitřní části
článků prstů ruky, případně jejich klouby. Dlahu je možno dle účelu použití dotvarovat.
Dlahy se vyrábí v jedné velikosti a v jednom provedení

3. Rozměry
Základní rozměry dlahy

Rozměr (mm)

Délka 1

Délka 2

Šířka

155

87

19,5

4. Hmotnost
Průměrná hmotnost dlahy: cca 12 g

5. Ekologická informace
Použitý obal odevzdejte do sběru druhotných surovin.
Výrobek je zhotoven z recyklovatelných materiálů. Poškozený nebo nefunkční výrobek odevzdejte do
sběru druhotných surovin.
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Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců.
Záruka se vztahuje na výrobní vady a na vady použitého materiálu, nevztahuje na opotřebení výrobku
způsobené jeho 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.
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