
WARRIOR™ SPINE  
UNIVERSAL BACK BRACE  
Single Patient Use  
Non-Sterile  
Not Made with Natural Rubber Latex  
Rx Only  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες,  
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις πριν τη χρήση.  
Η σωστή εφαρμογή είναι απαραίτητη για την καλή  
λειτουργία του προϊόντος.  
Χρήση μόνο στο άτομο που του παρασχέθηκε από έναν 
επαγγελματία υγείας και μόνο για τη χρήση που προοριζόταν. 
 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
To DeRoyal® Warrior™ Spine, με  Boa® Closure System, προορίζεται για οβελιαίο ευθυγράμμιση, υπερέκταση ή 
κάμψη αντιστήριξη που χρησιμοποιούνται για χαμηλότερες οσφυϊκής στελέχη και διαστρέμματα, ιδιοδεκτική 
ανατροφοδότηση, ορθοστατική έλεγχο και την ενίσχυση της ορθής εργονομία  του σώματος. 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 
Οι ασθενείς με κακή περιφερική κυκλοφορία, διαβήτη ή μειωμένη ευαισθησία στο δέρμα δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούν αυτό το προϊόν.  
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Το προϊόν αυτό πρέπει να τοποθετηθεί αρχικά από έναν γιατρό (ή έναν εξουσιοδοτημένο επαγγελματία) που 
είναι εξοικειωμένος με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Ο γιατρός ή ο ιατρός είναι υπεύθυνος για την 
παροχή οδηγιών χρήσης και προφυλάξεων σε άλλους επαγγελματίες υγείας ή σε παρόχους υγειονομικής 
περίθαλψης που εμπλέκονται στη φροντίδα του ασθενούς καθώς και στον ασθενή. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας 
(ή τον κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ιατρό) αμέσως εάν παρουσιάσετε αλλαγές αισθήσεων, ασυνήθιστες 
αντιδράσεις, πρήξιμο ή αυξημένο πόνο κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Ακολουθήστε τις οδηγίες του 
γιατρού σας (ή του κατάλληλα εξουσιοδοτημένου ιατρού) για τη διάρκεια της χρήσης. Αυτές οι οδηγίες δεν 
αντικαθιστούν το νοσοκομειακό πρωτόκολλο και / ή τις άμεσες εντολές του γιατρού του ασθενούς. Να διακόψετε 
τη χρήση της συσκευής και να συμβουλευτείτε ιατρό ή επαγγελματία με κατάλληλη άδεια, εάν καταστραφεί με 
οποιονδήποτε τρόπο, περιορίζοντας την ικανότητά του να εκτελεί την επιθυμία. 
• Χρησιμοποιείτε μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού σας. 
• Να διακόψετε τη χρήση της συσκευής και να συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον εξουσιοδοτημένο ιατρό εάν 
προκύψουν σημεία πίεσης ή έλκη πίεσης. 
• Επιθεωρήστε το στήριγμα για κατεστραμμένα ή ελλείποντα εξαρτήματα πριν από την εφαρμογή του ασθενούς. 
• Επιθεωρήστε το στήριγμα για σωστή εφαρμογή αμέσως μετά την εφαρμογή του ασθενούς. 

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Η ζώνη DeRoyal Warrior  Spine Universal Brace διαθέτει τέσσερις ζώνες μεγέθους: 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η μέτρηση μπορεί να προσδιοριστεί με περιμετρική μέτρηση της μέσης ή με το μέγεθος του 
παντελονιού.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για καλύτερα αποτελέσματα και ευκολία 
ρύθμισης, η μέτρηση μεγέθους του ασθενή και η 
εγκατάσταση επάνω του πρέπει να γίνεται σε μεγάλο 
κρεβάτι ή τραπέζι. 
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1. Πριν από την εφαρμογή, τραβήξτε έξω και τους δύο πίνακες για να απελευθερώσετε το 
κορδόνι. Ανοίξτε το μπροστινό άγκιστρο και το κλείστρο βρόχου για να ανοίξετε τελείως τον 
ιμάντα. 
2. Τοποθετήστε το πίσω μέρος του στηρίγματος επίπεδη με το εξωτερικό του πίσω φύλλου να 
βλέπει προς τα πάνω. Βεβαιωθείτε ότι ο αριστερός και ο δεξιός βραχίονας της ζώνης είναι 
απλωμένα προς τα έξω ομοιόμορφα. 
3. Αφαιρέστε τα καπάκια του πίσω άγκιστρου (2) στο κάτω μέρος του πίσω φατνώματος, 
ανοίξτε το πίσω πλαίσιο και αναποδογυρίστε τους βραχίονες των ιμάντων. 
4. Τραβήξτε προς τα πάνω τα δύο (2) πτερύγια πλαστικών αγκίστρων που ασφαλίζουν τον 
ιμάντα στη θέση του μέχρι να φτάσουν σε γωνία 45 μοιρών προς τα πάνω από τον ιμάντα. 
5. Τοποθετήστε το ένα χέρι στη μέση του πλαισίου ρύθμισης και κάτω από τον ιμάντα και 
χρησιμοποιήστε το άλλο χέρι για να τραβήξετε τον ιμάντα έλξης του ιμάντα μέχρι να επιτευχθεί 
η κατάλληλη ζώνη μεγέθους στην αριστερή και δεξιά πλευρά του ιμάντα. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι οι ζώνες μεγέθους είναι ακόμη και στις δύο πλευρές. 
Επανατοποθετήστε τα πτερύγια του άγκιστρου για να στερεώσετε τον ιμάντα. 
6. Πιέστε σταθερά το πλεονάζον μήκος του ιμάντα, αναδιπλώστε το πτερύγιο προς τα πάνω και 
επανατοποθετήστε τα καπάκια του πίσω άγκιστρου στο κάτω μέρος του πίσω φύλλου. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φορέστε ένα μπλουζάκι κάτω από αυτό το στήριγμα. 
1. Ενώ βρίσκεστε σε όρθια ή καθιστή θέση, τοποθετήστε το στήριγμα συμπίεσης έτσι ώστε το 
πίσω πλαίσιο να είναι κεντραρισμένο στην περιοχή χαμηλής πλάτης. Ασφαλίστε το μπροστινό 
άγκιστρο και κλείσιμο του ιμάντα. 
2. Στη συνέχεια, ο ασθενής πρέπει να βρίσκεται σε ύπτια θέση με τα γόνατά του να λυγίζουν 
άνετα (κάμπτονται) και τα ισχία τους παράλληλα με τους ώμους τους. 
3. Σε κάθε πλευρά του βραχίονα, ο ασθενής θα βρει έναν πίνακα. Ενώ βρίσκεστε στη θέση 
ύπτια, ο ασθενής θα πρέπει να σπρώξει τα κουμπιά για να εμπλακεί, στη συνέχεια γυρίστε τα 
κουμπιά δεξιόστροφα για να σφίξετε τα κορδόνια. Περιστρέψτε τα πλήκτρα ταυτόχρονα για να 
εξασφαλίσετε την ομοιόμορφη συμπίεση. Περιστρέψτε τα πλήκτρα μέχρι να επιτευχθεί ένα 
άνετο επίπεδο συμπίεσης. Αυτή η συμπίεση είναι ρυθμιζόμενη και μπορεί να απελευθερωθεί ή 
να σφιχτεί με τη βοήθεια των επιλογέων ώστε να εξυπηρετεί διαφορετικά επίπεδα 
δραστηριότητας και βαθμό άνεσης. 
4. Για να αφαιρέσετε το στήριγμα, τραβήξτε προς τα έξω τον επιλογέα για να απελευθερώσετε 
τη συμπίεση και αφαιρέστε το μπροστινό άγκιστρο και κλείσιμο του ιμάντα. 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΛΕΥΡΙΚΩΝ ΠΛΑΝΩΝ (159-03 ΜΟΝΟ): 
Ο βραχίονας DeRoyal Warrior Spine Brace (σειρά 159-03) διαθέτει πλάγια πλαίσια για αυξημένη σταθερότητα, 
περιορισμό κίνησης και υποστήριξη. 
1. Ακολουθήστε όλα τα βήματα εφαρμογής που αναφέρονται στην ενότητα "ΕΦΑΡΜΟΓΗ". 
2. Αφού προσδιοριστεί το μέγεθος, το στήριγμα εφαρμόζεται και επιτυγχάνεται κατάλληλη τοποθέτηση, αφαιρέστε 
το στήριγμα και τοποθετήστε τα πλευρικά τοιχώματα στο εσωτερικό της ζώνης του βραχίονα χρησιμοποιώντας τα 
δύο (2) εξαρτήματα γάντζου. 
3. Επανατοποθετήστε το στήριγμα και βεβαιωθείτε ότι κάθε πλαίσιο ευθυγραμμίζεται άμεσα με το μετωπικό και το 
πλευρικό επίπεδο του ασθενούς. Επαναπροσδιορίστε την τοποθέτηση του πλαισίου για να προσαρμόσετε 
διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας και βαθμό άνεσης. 
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4. Αφαιρέστε τον προσαρμοσμένο πίνακα με δυνατότητα μορφοποίησης από το ασημένιο πακέτο. 
5. Τοποθετήστε τον πίνακα στην πλάτη του ασθενούς με το κάτω μέρος του πάνελ να βρίσκεται ακριβώς πάνω από 
την κορυφή του κόκκυγα του ασθενούς. Πατήστε για να σχηματίσουν τον πίνακα με το σπονδυλικό σχήμα του 
ασθενούς ή με την επιθυμητή καμπυλότητα. 
6. Αφήστε τον πίνακα και τον ασθενή στην επιθυμητή μορφή / θέση για 10-15 λεπτά μέχρι ο πίνακας να είναι 
σταθερός. Σημείωση: Για ταχύτερη διαμόρφωση, ελαφρά ψεκάστε ή απλώστε το πάνελ με νερό και αφήστε το να 
καθίσει για 5 λεπτά ή μέχρι να σταθεροποιηθεί. 
7. Όταν ο πίνακας είναι σταθερός, τοποθετήστε τον πίνακα στην οπίσθια θήκη του πίνακα και ξαναβάλτε το στήριγμα. 
HOT / COLD Packs: 
Οι DeRoyal Warrior διαθέτουν δύο (2) πακέτα ζεστού / κρύου που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με το 
πίσω στήριγμα για τη θεραπεία της θερμοκρασίας.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: (1). Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που αναγράφονται επάνω σε κάθε ζεστό / κρύο πακέτο 
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το πίσω στήριγμα. (2). Φορέστε ένα μπλουζάκι κάτω από αυτόν τον κηδεμόνα. 
1. Ακολουθήστε όλα τα βήματα εφαρμογής που αναφέρονται στην ενότητα "ΕΦΑΡΜΟΓΗ". 
2. Μόλις καθοριστεί το μέγεθος, εφαρμόστε το στήριγμα και εφαρμόστε κατάλληλα 
Επιτυγχάνεται, αφαιρέστε το στήριγμα, ανοίξτε το κλείσιμο άγκιστρου και βρόχου  
στο κέντρο του πίσω πλαισίου και αποσυνδέστε το κλείσιμο του αγκίστρου και του βρόχου  
στο επάνω μέρος του πίσω φύλλου για να ανοίξετε την οπίσθια θήκη του πίνακα. 
3. Εισάγετε μία ή και τις δύο κρύες συσκευασίες εφόσον επιθυμείτε.  
Ανοίξτε το κέντρο του πίσω πάνελ για να τοποθετήσετε τα θερμά ή κρύα packs. 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
Πλύνετε το χέρι με ήπιο απορρυπαντικό και χλιαρό νερό.  
Αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα.  
Μην χρησιμοποιείτε σκληρό απορρυπαντικό ή λευκαντικό που μπορεί να είναι επιβλαβές για το ελαστικό. 

ON DEMAND ΕΦΑΡΜΟΓΗ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΟΥΣ 
(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΜΟΝΟ: 159-11, 159-12, 159-13): 
Οι  DeRoyal Warrior διαθέτουν προσαρμοσμένες μορφοποιημένες πλάκες που μπορούν να διαμορφωθούν για να 
ταιριάζουν στις επιθυμητές προδιαγραφές του κλινικού ιατρού. Μόλις διαμορφωθούν, αυτά τα πλαίσια μπορούν να 
εισαχθούν στην οπίσθια θήκη του στηρίγματος.  
1. Ακολουθήστε όλα τα βήματα εφαρμογής που αναφέρονται στην ενότητα "ΕΦΑΡΜΟΓΗ". 
2. Μόλις προσδιοριστεί το μέγεθος, το στήριγμα εφαρμόζεται και επιτυγχάνεται η κατάλληλη προσαρμογή, 
αφαιρώντας το στήριγμα ανοίγοντας το κλείστρο με το άγκιστρο και το βρόχο στο κέντρο του πίσω πλαισίου και 
αποσυνδέοντας το κλείσιμο του άγκιστρου και του βρόχου στο πάνω μέρος του πίσω φύλλου για να το ανοίξετε Την 
πίσω τσέπη του πίνακα. Αφαιρέστε το υπάρχον μαύρο πλαστικό κάλυμμα.  
3. Τοποθετήστε τον ασθενή σε πρηνή θέση (στο στομάχι) σε ένα τραπέζι τοποθέτησης. Βοηθήστε τον ασθενή σε 
θέση χρησιμοποιώντας ένα μαξιλάρι. Οι ασθενείς μπορούν επίσης να στηριχτούν στους αγκώνες τους αφού και 
εφόσον είναι ικανοί και η κίνηση είναι απαλλαγμένη από πόνο. 
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