
GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
USER‘S MANUAL

RIEŠO - PLAŠTAKOS ĮTVARAS RT 1-8-2  
WRIST-HAND ORTHOSIS RT 1-8-2

Rekomenduojamas reabilitacijos laikotarpiu po riešo ir plaštakos kaulų lūžio; esant raiščių ir sausgyslių 
patempimui, sumušimui, uždegimui; riešo sąnario reumatoidiniam poliartritui, TBC, hemartrozei, defor-
muojančiai artrozei, artrito reiškiniams, riešo sąnario kanalo sindromui.
Recommended for use in the rehabilitation period following a broken radius. It can also be used for the 

Sudėtis: 46 % poliamidas, 30 % viskozė, 24 % elastanas.
Composition: 46 % polyamide, 30 % viscose, 24 % elastane.

Dydis. Kad įtvaras geriausiai atliktų savo funkcijas, svarbu pasirinkti tinkamą jo dydį (žr. lentelę apačioje). 
Teisingai parinktas įtvaras turi nesmukti, neveržti, nekelti kitų nemalonių pojūčių.
Size. 
size (see Table below). A correctly chosen orthosis should not slip down, strangle or cause any other 
unfavourable sensations.

                                    K/D   L/R XS S M L
cm 12-14 14-16 16-18 18-20

Rekomendacijos:
Dėl įtvaro dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju. Nedėvėkite įtvaro, 
jeigu pastebėjote alerginius odos pakitimus.
Recommendations:
Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it. 
Do not wear the orthosis if you notice any skin sensitiveness.

Priežiūra/ Washing instructions:

 
Rekomenduojama skalbti rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C 
temperatūros vandenyje. Nenaudokite skalbinių minkštiklių. Gaminį skalbkite ir džiovinkite užsegtą. 
Skalbiant skalbimo mašina, įtvarą įdėkite į specialų skalbimui skirtą maišelį. Džiovinkite kambario tem-
peratūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. Saugokite nuo ugnies ir karščio.
It is recommended to wash the orthosis in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. Dry 

place the orthosis into a special bag to prevent the Velcro from spoiling other clothes.
 
Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu 
laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.
The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obli-
gations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose 

Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.
Thank you for choosing our product.  We trust  you’ll feel better. 
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