
1. Applying Brace to Arm
Hold the brace up to the arm with the hinge pivot center over the elbow joint .

2. Adjusting Length
To adjust length, press the button on the distal cuffs and slide telescoping bars
until they match the length of the upper arm and forearm.

3. Bending the Cuffs
Bending the cuffs to securely wrap around the circumference of the arm. Start
with the cuffs proximal to the elbow.

4. Secure Straps
After length and cuff circumference are determined,secure and fasten all straps,
starting with the two straps closest to the elbow.If the straps are too long, 
trim them as necessary.

5. Range of motion adjustments
To adjust range of motion, press the flexion or extension button
and rotate until the desired degree of flexion or extension is
achieved through the corresponding windows.The"0"
lock setting are used to lock the brace in full extension .

6. Enforced Compliance
Loop and secure the enclosed lock ties through the hole in the flexion and 
extension buttons to limit range of motion adjustment . 

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΡΥΘ/ΝΟΣ ΝΑΡΘΗΚΑΣ ΑΓΚΩΝΑ / TELESCOPIC 
ROM ELBOW BRACE

1. Τοποθέτηση: Τοποθετήστε τον νάρθηκα στο χέρι έτσι ώστε ο άξονας περιστροφής να 
βρίσκεται πάνω στην άρθρωση του αγκώνα.

2. Ρύθμιση μήκους: Για να ρυθμίσετε το μήκος πιέστε το πλήκτρο στις μανσέτες & τραβήξτε 
κατά μήκος εώς ότου φτάσουν το μήκος του βραχίονα & του πήχη.

3. Λύγισμα μανσετών: Λυγίστε, ξεκινώντας από τον αγκώνα, τις μανσέτες ώστε να 
εφαρμόσουν με ασφάλεια γύρω από περιφέρεια του χεριού

4. Ιμάντες: Αφου ρυθμίσετε το μήκος & εφαρμόσετε σωστά τις μανσέτες, ασφαλίστε & δέστε 
τους ιμάντες. Αν κρίνεται απαραίτητο κόψτε τους στο επιθυμητό μήκος.

5. Ρύθμιση γωνίας: Για να καθορίσετε το εύρος κίνησης, πιέστε το κουμπί Κάμψης ή 
Έκτασης & στρέψτε στο αντίστοιχο πεδίο. Η θέση "0" αντιστοιχεί στην πλήρη Έκταση.

6. Αυστηρή εφαρμογή: Ασφαλίστε τα πεδία ρύθμισης Κάμψης/Έκτασης, πιέζοντας το 
πλήκτρο κλειδώματος, περιορίζοντας έτσι την κίνηση.



7. Side Bar Adjustment
Side bars may be bent to fit individual anatomies .
Note side bars must be bent with final length adjustment completed 
and bent with bending irons .

Neck Strap Application
1. Attach the D-ring to the strap closest to the wrist.
2. Place the neck strap over the opposite shoulder of the injured arm 
and across the back and under the unharmed arm.
3. Use the clip to attach the free end of the neck strap to the brace.
4.Adjust to comfortable position.Unattach the loop of the free end
 and raise it to a comfortable position.

Cautions and Warnings:
1. Read all the use instructions and warnings before use .
2. Consult your medical professional immediately if you feel 
any adverse reactions while using this product.
3. This product will not prevent or reduce all injuries. Proper
rehabilitation and activity modification are also essential
parts of a safe treatment program.

Εγγύηση/Warranty:
 
Το προϊόν φέρει εγγύηση καλής λειτουργίας για ένα (1) έτος. Η εγγύηση 
καλύπτει εργοστασιακές βλάβες & όχι βλάβες που προέρχονται από κακή 
χρήση/συντήρηση του προϊόντος./ The product has a warranty period of one 
(1) year. The warranty covers factory defects and not damages from 
misuse/maintenance product.
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1. Εφαρμόστε το δακτυλίδι τύπου "D" στον πλησιέστερο στον καρπό ιμάντα. 2. Τοποθετήστε 
τον ιμάντα στήριξης στον αντιθέτο, από το τραυματισμένο χέρι, ώμο, κατά μήκος της πλάτης 
& κάτω από αυτόν.                                         3. Χρησιμοποιείστε το κλίπ για να στερεώσετε το 
ελευθερό άκρο στον νάρθηκα.                                                                                                               
4. Ρυθμίστε το κατάλληλα, προσαρμόζοντας το ελεύθερο άκρο.

Προφυλάξεις:
1. Διαβάστε καλά τις οδηγίες πριν τη χρήση.                                                                       2. 
Συμβουλευτείτε τον ιατρό σε περίπτωση που νιώσετε ενοχλήσεις.                                                
3. Το προϊόν ΔΕΝ παρέχει προστασία & ΔΕΝ αποτρέπει μελλοντικούς τραυματισμούς. Θα 
πρεπει να χρησιμοποιείται σε συνδιασμό με την ενδεδειγμένη θεραπεία & αποκατάσταση.

7.Ρύθμιση πλαϊνών: Οι πλαϊνές μπάρες μπορούν να λυγίσουν ώστε να εφαρμόσουν κατά 
περίπτωση. Το λύγισμα θα πρέπει να γίνει εφόσον έχει ρυθμιστεί πρώτα το επιθυμητό 
μήκος.

Ιμάντας στήριξης στον λαιμό:


