
KOD KATALOGOWY FIX-KG-14
NAZWA HANDLOWA ORTEZA KOŃCZYNY GÓRNEJ
MODEL FIX-KG-14

CODE FIX-KG-14
TRADE NAME UPPER-EXTREMITY SUPPORT
MODEL FIX-KG-14

3.  PL: Zapnij środkowy pasek (2).
     EN: Fasten the middle strap (2).

2. PL: Owiń najkrótszy pasek ortezy dookoła palca 
    wskazującego i środkowego, jeśli nie 
    możesz ukształtować szyny według potrzeb. 
    Zapnij rzep (1).
    EN: Wrap the shortest strap around index and 
    middle fingers, if not, you can shape it. Fasten the 
    Velcro closure (1).

5.  PL: Gotowy wyrób.
     EN: Product is ready to use.

4.  PL: Zapnij pasek na nadgarstku (3).
     EN: Fasten the wrist strap (3).

(1)

PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW II-III
EN: FINGERS IMMOBILIZATION II-III

1. PL: Umieść kciuk w ortezie.
    EN: Put the thumb in orthosis.

(2)
(3)
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3.  PL: Zapnij środkowy pasek (2).
     EN: Fasten the middle strap (2).

2.  PL: Zabezpiecz środkowy i serdeczny palec,
     jeśli nie możesz ukształtować szyny według
     potrzeb. Zapnij rzep (1).
     EN: Secure the middle and ring fingers, if not, 
     you can shape it. Fasten the Velcro closure (1).

5.  PL: Gotowy wyrób.
     EN: Product is ready to use.

4.  PL: Zapnij pasek na nadgarstku (3).
     EN: Fasten the wrist strap (3).

(1)

PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW III-IV
EN: FINGERS IMMOBILIZATION III-IV

1. PL: Zaaplikuj ortezę poprzez włożenie małego
    palca przez otwór.     
    EN: Apply the brace by putting small finger
    through the hole.

(2)
(3)
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3.  PL: Zapnij pasek na nadgarstku (3).
     EN: Fasten the wrist strap (3).

3.  PL: Zapnij środkowy pasek (2).
     EN: Fasten the middle strap (2).

5.  PL: Gotowy wyrób.
     EN: Product is ready to use.

(2)

PL: UNIERUCHOMIENIE PALCÓW IV-V
EN: FINGERS IMMOBILIZATION IV-V

1. PL: Owiń najkrótszy pasek ortezy dookoła małego i serdecznego palca. Upewnij się czy profil szyny 
    odpowiada krzywiznom śródręcza oraz nadgarstka, jeśli nie możesz ukształtować szyny według 
    potrzeb. Zapnij rzep (1).
    EN: Wrap the shortest strap of the brace around the little and ring fingers. Make sure the splint 
    is anatomic shaped, if not, you can shape it. Fasten the Velcro closure (1).

(3)

(1)
(1)
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