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Dlahy OPTIMA SPLINT
Dlaha OPTIMA SPLINT je určena k rychlému ošetření zlomenin, distorzí, poranění
vazů a k imobilizaci kloubů.
Dlahy jsou vyrobeny ze dvou vrstev. Vnitřní vrstvu tvoří několik pásků ze skelných
vláken napuštěných polyuretanovou pryskyřicí, které se vyznačují vysokou tuhostí.
Kontaktní vrstva je vyrobena z měkkého netkaného antibakteriálního materiálu, který udržuje optimální vlhkost pokožky a poskytuje maximální pohodlí pro pacienta.
Dlahy se vyznačují vysokou variabilitou použití a nízkou dobou tuhnutí. Jsou určeny
k aplikacím na traumatologických, chirurgických a ortopedických pracovištích.
Charakteristika
• antibakteriální a zápach snižující efekt
• vysoká variabilita použití
• jednoduché a rychlé použití
• nízká hmotnost dlahy
• vysoce kvalitní materiál
Způsob použití
1. Z balení odvineme požadovanou délku dlahy a vyjmeme ji z obalu.
2. Mezi kontaktní a vnitřní vrstvu nalijeme malé množství vlažné vody.
3. Dlahu uchopíme za oba konce a několikrát s ní otočíme ze strany na stranu
aby se voda rovnoměrně rozmístila a aktivovala se skelná vlákna.
4. Uvolněte jeden konec dlahy a nechte vytéct přebytečnou vodu ven.
5. Dlahu aplikujeme na požadované místo, vytvarujeme a ovážeme obinadlem.
Doba tuhnutí se pohybuje v rozmezí od 3 do 4 minut. Funkční pevnosti bude
dosaženo po 20 minutách.

novinka 2011
Rozměry (šířka x délka)
5,0 cm x 4,5 m
7,5 cm x 4,5 m
10,0 cm x 4,5 m
12,5 cm x 4,5 m
15,0 cm x 4,5 m

balení
1 krabice
1 krabice
1 krabice
1 krabice
1 krabice

Skladování
Po každém použití balení vždy pečlivě uzavřete v koncové části přiloženým
skřipcem, aby nedocházelo k samovolnému tvrdnutí dlahy. Při správném uzavření
obalu nedochází k tvrdnutí dlahy po dobu minimálně 60 dní.
Skladujte v suchu a chladnu při teplotě nepřevyšující 25ºC. Optimální teplota pro
skladování je 10ºC až 24ºC.
Doba skladování je 2 roky od data výroby. Datum expirace je uvedeno na obalu.
Životnost výrobku
Životnost aplikované dlahy závisí na délce léčebného procesu a dosahuje délky až
60 dní po aplikaci.
Upozornění
Zvýšená teplota v průběhu tuhnutí může být způsobena nadměrným navrstvením
obvazu
Ekologické informace
Výrobek i obal je možné likvidovat jako průmyslový odpad podobný domovnímu.
Na výrobek se poskytuje záruka po dobu šesti měsíců ode dne prodeje. Záruka se
vztahuje na výrobní vady a na vady použitého materiálu, nevztahuje se na opotřebení vzniklé jeho použitím.
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