s.r.o., Papírenská 114/5, PRAHA 6

Dlaha pro fixaci prstů ruky – typ F

F1

F2

F3

Číslo výrobku: 793 141 330 …
PN
0219/E/03
1. Použití výrobku
Dlahy slouží k fixaci horního a dolního meziprstního kloubu. Dlahy jsou určeny ke znehybnění prstu po
distorzích kloubů, poranění vazů, šlach a kloubních pouzder. Lze je 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
.5
ruky.
16
Velikost dlahy ( F1, F2 nebo F3 ) volí lékař podle
velikosti prstů, lokalizace poranění a potřeby
fixace.
Dlahu je možno dle účelu použití dotvarovat.
Dlaha je na prstě zajištěna dvěma příčníky
v horní části a jedním příčníkem ve střední části.
V místě těchto příčníku je možno po nasazení,
zajistit náplastí.
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Dlaha je nesterilní a je určena pro jedno
použití.

2. Popis výrobku
Dlaha pro fixaci prstů ruky má tyto hlavní části:
a.) vlastní dlaha
b.) výstelka
Dlahy jsou vyrobeny z hliníkového plechu,
opatřeny měkkou výstelkou (expandovaný
polyetylén) a tvarovány do základního tvaru,
který lze při aplikaci dotvarovat.
Dlahy se vyrábí ve třech velikostech, které se od
sebe liší délkou a umístěním fixačního pásku.

3. Rozměry
Základní rozměry dlahy
Velikost
F1
F2
F3

A (mm)
100
115
125

B (mm))
65
70
72

C (mm))
64
79
89

4. Hmotnost
Velikost
Hmotnost (g)

F1

F2

F3

9

10

11

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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VÝROBCE:

ERILENS s.r.o., Papírenská 114/5,160 00 Praha 6

VÝROBEK:

Dlaha pro fixaci prstů ruky

TYP:

ČÍSLO VÝROBKU:

F1

793 141 330 100

F2

793 141 330 200

F3

793 141 330 300

ČÍSLO PN: 0219/E/03

DATUM KONTROLY:
ZNAČKA KONTROLY

TK

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců .
Záruka se 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

Datum prodeje:

Razítko prodejny:

