
Νάρθηκας Αγκώνα Λειτουργικός Τηλεσκοπικός

Νάρθηκας Υποστήριξης
Αντίχειρα Neoprene

Προσοχή

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

Οδηγίες Εφαρμογής

Πλύσιμο σε κρύο νερό, στη ρύθμιση για 
ευαίσθητα ρούχα,μαλακό σαπούνι 
Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα ή το 
καθάρισμα στο στεγνωτήριο.  
Απαγορεύεται η χρήση λευκαντικού. 
Στέγνωμα σε ατμόσφαιρα περιβάλλοντος, 
απαγορεύεται η έκθεση του νάρθηκα σε 
οποιαδήποτε πηγή θερμότητας. 

Να μην χρησιμοποιείτε τα προϊόντα alfacare σε 
περίπτωση που η χρήση τους  προκαλέσει 
αλλεργικές αντιδράσεις. Σε τέτοια περίπτωση  
παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας. 
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Δεξιό ή Αριστερό
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Οδηγίες Πλυσίματος
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1. Τοποθετήστε το 
γωνιόμετρο στο ύψος 
του αγκώνα σας.

2. Ρυθμίστε το ύψος του 
νάρθηκα πιέζοντας 
ταυτόχρονα τα 
κουμπιά που 
βρίσκονται στις 
πλευρικές μπάρες.

3. Το χαμηλότερο σημείο 
θα πρέπει να 
βρίσκεται στο ύψος 
του καρπού και το 
υψηλότερο στο  
σημείο του βραχίονα 
που σας είναι πιο 
άνετο.

4. Αφήστε τα κουμπιά για να 
κλειδώσει στην επιθυμητή 
θέση.

5. Ασφαλίστε τις δέστρες 
ξεκινώντας από αυτές που 
βρίσκονται κοντά στον αγκώνα.

6. Αν χρειαστεί κόψτε τη δέστρα 
για ασφαλέστερο δέσιμο.

7. Οι πλευρικές μπάρες μπορούν 
να λυγίσουν ελαφρώς για να 
ταιριάξουν με την .ανατομία 
του χεριού σας.adjustment 
completed.

1. Περάστε αρχικά τη 
μικρή δέστρα με το 
δακτύλιο στο μέρος του 
καρπού.

2. Τοποθετήστε την 
τιράντα και περάστε 
την γύρω από τον 
αντίθετο ώμο και πίσω 
από την πλάτη και κάτω 
από το τραυματισμένο 
χέρι.

3. Περάστε το κλιπ της 
τιράντας στο δακτύλιο 
για να 
σταθεροποιήσετε.

4. Ρυθμίστε την τιράντα 
για να 
σταθεροποιήσετε το 
χέρι σας στο επιθυμητό 
ύψος και τοποθετήστε 
το μαξιλαράκι στον 
λαιμό για περισσότερη 
άνεση.

 1. Πιέστε το κουμπί για να 
απασφαλίσει το γωνιόμετρο 
και ρυθμίστε στην 
επιθυμητή Κάμψη/Έκταση.

2. Επαναφέρετε το κουμπί στην 
αρχική του θέση για να 
ασφαλίσει.
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Ρύθμιση του γωνιόμετρου: Εφαρμογή της τιράντας:  

LOCK

UNLOCK


