
KOD KATALOGOWY AM-WSP-06
NAZWA HANDLOWA ORTEZA PIERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWA
MODEL AM-WSP-06

CODE AM-WSP-06
TRADE NAME SPINAL ORTHOSIS
MODEL AM-WSP-06

1. PL: Rozepnij ortezę i poluzuj pasy dociągowe (B).
    EN: Unfasten the brace and loosen the tension 
          belts (B). 

3. PL: Zapnij przednią część ortezy na rzep (1).
    EN: Fasten the front part of the brace with Velcro (1).

© Reh4Mat 10/2022

4. PL: Ustaw odpowiednią kompresję i zapnij pasy 
           dociągowe (B) na rzepy w przedniej części 
            ortezy.      
    EN: Set the appropriate compression and fasten  
           the tension belts (B) with the Velcro faste
           ners in the front part of the brace.
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(A) ORTEZA / BRACE 
(B) PASY DOCIĄGOWE / TENSION BELTS
(C) SZELKI / SUSPENDERS

2. PL: Przyłóż ortezę (A) do pleców na odpowiedniej 
            wysokości.
    EN: Place the brace (A) on your back at the 
          appropriate height.
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5. PL: Przełóż szelki (C) pod pachami i przez ramiona, 
           następnie umieść je w stabilizatorze (2) 
           i skrzyżuj na plecach. Przypnij końce szelek 
           do przedniej części ortezy na rzepy (3,4).
    EN: Put the harness (C) under your armpits 
           and over your shoulders, then place them in 
           the brace (2) and cross them over your back. 
           Attach the ends of the harness to the front of 
           the Velcro brace (3,4).

(C) (C)

(5)

(2)

(3)

(4)

PL: UWAGA!: Jeśli istnieje potrzeba skrócenia szelek, odepnij rzepy (3,4) od przedniej części ortezy, wypleć
       taśmy z regulatorów (5), ustaw ich odpowiednią długość, symetrycznie po lewej i prawej stronie. Zablokuj 
       taśmy w klamerce (6). Jeśli zajdzie potrzeba odetnij nadmiar taśm i ponownie przypnij końce szelek 
       do przedniej części ortezy.
EN: ATTENTION!: If there is a need to shorten the harness, unfasten the Velcro (3,4) from the front part of the 
       brace, remove the straps from the adjusters (5), set them to the appropriate length, symmetrically on the left
       and right side. Lock the tapes in the buckle (6). If necessary, cut off any excess straps and reattach the ends 
       of the harness to the front of the brace.

(6)



7. PL: Gotowy wyrób.
    EN: Product is ready to use.
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(7)

6. PL: Ustaw osłonę szelek (7) w odpowiednim 
            miejscu.   
    EN: Place the harness cover (7)  in a suitable 
            place.


