KOD KATALOGOWY

AM-SB-04

NAZWA HANDLOWA

ORTEZA BIODRA

MODEL

HIP ORTHOSIS AM-SB-04

CODE

AM-SB-04

TRADE NAME

HIP ORTHOSIS

MODEL

HIP ORTHOSIS AM-SB-04

(B)
(A)
PL: ELEMENTY SKŁADOWE ORTEZY:
A. Pas tułowia
B. Szelki
C. Pasy odwodzące
EN: COMPONENTS OF THE BRACE:
A. Torso belt
B. Suspenders
C. Abduction belts
(C)

(C)

1. PL: Rozepnij ortezę.
EN: Unfasten the brace .

(A)

(A)

2. PL: Połóż dziecko na ortezie w taki sposób,
aby pas tułowia (A) znajdował się
w odpowiednim miejscu.
EN: Place baby on the brace in such a way that
the torso strap (A) is in the correct place.

3. PL: Zapnij pas tułowia (A) na rzep.
EN: Fasten the torso strap (A) with the Velcro
fastener.
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(1)

(2)
(B)

(2)

(2)

(B)

(1)

4. PL: Zapnij szelki (B) na klamry zatrzaskowe. Ustaw osłony szyi (1) w odpowiednim miejscu.
Jeśli istnieje potrzeba, wyreguluj długość taśm za pomocą regulatorów (2).
EN: Fasten the suspenders (B) with the buckles. Place the neck pad (1) in the right place.
If necessary, use the adjuster to fit the length of the straps (2).

(3)
(C)
(C)
(4)

5. PL: Przełóż uchwyt z klamerką (3,4) pod
pasem (A) i zapnij na rzep.
EN: Pass the buckle (3,4) under the belt (A)
and close it with Velcro.

6. PL: Zapnij pasy odwodzące (C) na klamerki
zatrzaskowe.
EN: Fasten the straps (C) with the buckles.

(5)
(C)
(6)

7. PL: Ustaw odpowiedni kąt pasów odwodzących
(C) za pomocą taśm i regulatorów (5,6).
EN: Adjust the angle of the abduction straps (C)
with the straps and adjusters (5,6).
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(7)

(A)
(C)

8. PL: Przypnij rzep zabezpieczający (7) do pasa (A)
i taśmy (C).
EN: Attach the Velcro fastener (7) to the belt (A)
and the strap (C).

WERSJA I - PASY PROSTE
VERSION I - NORMAL STRAPS

WERSJA II - PASY SKRZYŻOWANE
VERSION II - CROSSED X-STRAPS

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