
DEROYAL® PROLIGN® & DEROYAL® PROLIGN® EXT  
Με σύστημα Σύσφιξης / Ρύθμισης Boa® 
Ατομική χρήση μόνο 
Χωρίς latex 
Μη αποστειρωμένο  
Χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.  

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. 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
Το DeRoyal® PROlign® EXT σύστημα Σύσφιξης / Ρύθμισης Boa® και χρησιμοποιείται για 
χαμηλότερα οσφυϊκά στελέχη και διαστρέμματα, ορθοστατικό έλεγχο και ενίσχυση της 
σωστής εργονομίας του σώματος. 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Το προϊόν αυτό πρέπει να τοποθετείται από ιατρό (ή εξουσιοδοτημένο επαγγελματία) ο 
οποίος είναι εξοικειωμένος με τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Ο γιατρός ή ο 
ιατρός είναι υπεύθυνος για την παροχή οδηγιών και προφυλάξεων στον ασθενή καθώς 
και σε άλλους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που εμπλέκονται στη φροντίδα του 
ασθενούς. 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 επαγγελματία) για το μήκος και τη 
διάρκεια χρήσης. 

ΜΕΓΕΘΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΗΣ 
 
X-Small 25” – 30”  
Small 30” – 35”  
Medium 35” – 40”  
Large 40” – 45”  
X-Large 45” – 50”  
XX-Large 50” – 55”  
 
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Φανέλα πρέπει να φορεθεί κάτω από αυτό το στήριγμα 
1. Πριν την εφαρμογή, τραβήξτε προς τα έξω και τους δύο τροχούς για να 
απελευθερώσετε το κορδόνι. 
2. Ενώ βρίσκεστε σε όρθια θέση, τοποθετήστε την ορθοστάτη συμπίεσης έτσι ώστε το 
πλαστικό τεμάχιο να είναι κεντραρισμένο στην περιοχή χαμηλής πλάτης. Ασφαλίστε τα 
εξαρτήματα στεγανοποίησης πλευράς. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
Αφαιρέστε τα ένθετα μπροστινά και πίσω πλαίσια. Πλύνετε 
το χέρι σε δροσερό νερό με ήπιο υγρό σαπούνι. Μην 
χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή λευκαντικά, καθώς 
ενδέχεται να είναι επιβλαβή για το υλικό. Ξεπλύνετε 
προσεκτικά και σκουπίστε την υπερβολική ποσότητα νερού 
από την υποστήριξη με καθαρή πετσέτα. Προσεκτικά 
τεντώστε τη στήριξη στο κανονικό της σχήμα και βάλτε 
επίπεδη για να στεγνώσει. Δεν συνιστώνται σιδερώστρα ή 
αυτόματα στεγνωτήρια. 

5. Για να αφαιρέσετε την όρθωση, τραβήξτε προς τα έξω τον 
επιλογέα για να απελευθερώσετε τη συμπίεση και, στη 
συνέχεια, αφαιρέστε το εξάρτημα κλεισίματος του 
πλευρικού αγκίστρου στη μία πλευρά. 

3. 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. Ρυθμίστε τα 
εξαρτήματα του πλευρικού κλείστρου, βεβαιώνοντας ότι 
είναι συμμετρικά μεταξύ τους και είναι ίσα από το κέντρο.  
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα κλεισίματα 
του οπίσθιου αγκίστρου. 
4. Σε κάθε πλευρά της όρθωσης συμπίεσης, ο ασθενής θα 
βρει έναν πίνακα. Ενώ βρίσκεστε σε ύπτια θέση, ασθενής θα 
πρέπει να σπρώξετε τα κουμπιά προς τα εμπρός για να 
γυρίσετε στη συνέχεια γυρίστε τα κουμπιά δεξιόστροφα για 
να σφίξετε τα κορδόνια. Περιστρέψτε τα πλήκτρα 
ταυτόχρονα για να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη συμπίεση. 
Περιστρέψτε τα πλήκτρα μέχρι να επιτευχθεί ένα άνετο 
επίπεδο συμπίεσης. Αυτή η συμπίεση είναι πλήρως 
ρυθμιζόμενη και μπορεί να απελευθερωθεί ή να σφιχτεί με 
τη βοήθεια των επιλογέων για να προσαρμοστούν σε 
διαφορετικά επίπεδα δραστηριότητας. 
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