
GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
USER‘S MANUAL

KULKŠNIES-PĖDOS ĮTVARAS KT 0-4-3
ANKLE-FOOT ORTHOSIS KT 0-4-3

Anatomiškai išformuotas įtvaras optimaliai apspaudžia 
ir lengvai sutvirtina čiurnos sąnarį. Silikoniniai pelotai 
stabilizuoja čiurnos sąnario raiščius, taip pat masažuoja 
minkštuosius audinius, dėl ko pagerėja kraujotaka ir 
sumažėja tinimas.
Rekomenduojamas: esant artrozės ir artrito 
sąlygotam tinimui, tendomiopatijoms, silpniems 
čiurnos raiščiams; čiurnos sąnario raiščių, sausgyslių, 
raumenų pažeidimui ir uždegimui; traumų prevencijai.
Anatomically formed orthosis optimally compresses 
and slightly supports the tarsus joint. Silicone pellotes 
stabilize the ligaments of tarsus joint.
Recommended wear: in cases of swelling caused by 
arthrosis and arthritis, tendinomiopathy, weak tarsus 
ligaments, damage and in� ammation of the tarsus 
knee ligaments, tendons and muscles as well as for trauma prevention.

Sudėtis: 58 % poliamidas, 27.5 % guma, 7.5 % viskozė, 7 % elastanas.
Composition: 58 % polyamide, 27.5 % rubber, 7.5 % viscose, 7 % 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. If you want the product to perform its functions e� ectively, it is necessary to choose the right size 
(see Table below). A correctly chosen orthosis should not slip down, strangle or cause any other unfa-
vourable sensations.

 XS S M L XL XXL
  cm 17-19 19-21 21-23 23-25 25-27 27-29

Rekomendacijos: Dėl gaminio dėvėjimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gy-
dytoju, ypač šiais atvejais: esant odos pažeidimams, kraujotakos sutrikimams ar dideliems patinimams 
čiurnos sąnario srityje, sergant cukriniu diabetu. Nedėvėkite įtvaro, jeigu atsirado alerginių odos pakitimų 
ar kitų nemalonių pojūčių.
Prieš maunantis įtvarą, čiurnos srities nepatariama tepti tepalais, losjonais ar kitais riebiais preparatais. 
Naudokite užmautę – taip lengviau užsidėsite įtvarą bei jo nepažeisite.
Gaminį reguliariai skalbkite, kad išlaikytumėte mezginio kompresiją. 
Recommendations: Consult your therapist on the expedience and duration of wearing the product, es-
pecially in cases of skin damages in the area of tarsus joint, bloodstream disorders or intensive swelling in 
the area of tarsus joint, diabetic foot and diabetes mellitus. 
The area of tarsus shall not be covered with oil, lotions or other greasy preparations before putting on 
the orthosis. Do not wear the orthosis in case of any allergic skin changes or other unpleasant sensations.

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 
temperatūroje 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 
at ambient temperature away from heating appliances and direct sun. Keep away from � re and heat. If the 
product is � tted with a Velcro, it should be washed and dried closed. If you wash in a washing machine, 
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 
obligations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose 
and its construction is not modi� ed.

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