
KÄYTTÖOHJEET JA SÄILYTYS Arvoisa asiakas, Kiitos luottamuksestasi tätä Orlimanin tuotetta kohtaan. Olet 

hankkinut korkealaatuisen lääkinnällisen tuotteen. Ole hyvä ja lue tuotteen käyttöohjeet huolellisesti läpi. 

Jos olet epävarma tuotteen käyttöön liittyvissä asioissa, ota yhteyttä lääkäriisi, ortopedian erikoislääkäriin 

tai asiakaspalveluumme. Orliman arvostaa tekemääsi valintaa ja toivottaa sinulle pikaista toipumista. 

STANDARDIT Nämä tuotteet täyttävät EU:n Lääkintälaitedirektiivin vaatimukset 93/42/ETY (RD. 

1591/2009). Tuotteille on tehty riskianalyysi (UNE EN ISO 14971) olemassa olevien riskien minimoimiseksi. 

Testit on tehty Euroopan direktiivin UNE-EN ISO 22523 Proteesit ja ortoosit mukaisesti.  

KÄYTTÖINDIKAATIOT Potilaat, joilla on cp-vamma , hemofilia, ataksia, spastisuus ja kaikissa tapauksissa 

joissa on aivotärähdyksen mahdollisuus. 

OHJEET SOVITTAMISEEN TUOTE TULISI SÄÄTÄÄ APUNEUVOTEKNIKKOSI KANSSA TAI LÄÄKÄRIN OHJEIDEN 

MUKAAN. Kullekin käyttäjälle tulee valita oikeankokoinen tuote, jotta saavutetaan parempi terapeuttinen 

vaikutus ja hyöty eri sairauksien hoidossa, ja myös pidennetään itse tuotteen elinikää. Pakkauksessa on 

kaavio, josta voi tarkistaa eri kokovaihtoehdot ja niitä vastaavat senttimetrit. Tuotteen aiheuttama 

kompressio on säädettävä ihanteelliselle tasolle, sillä liiallinen puristus voi johtaa siihen, että tuotetta on 

mahdoton käyttää. 

Sovittaessasi huomioi seuraavat asiat:  

Parhaan hoidonnallisen vaikutus saavutetaan erilaiset diagnoosien hoitoon, kun tuote on oikean kokoinen 

potilaalle. Oikea koko määräytyy pään ympärysmitan mukaan (mittataulukko pakkauksessa, mitat 

senttimetreinä). Liiallinen puristus voi aiheuttaa epämukavuutta, koon valinnassa kannattaa olla 

huolellinen. 

Kiinnitä huomiota seuraaviin asioihin 

1. Valitse oikea koko 

2. Aseta kypärä päähän, varmista, että kypärän etuosa on oikealla paikalla 

3. Kiristä leukahihna sopivalle tiukkuudelle ja varmista kypärän istuvuus  

 

VAROTOIMET Valmistuksessa käytetty materiaali on helposti syttyvää. Älä altista tuotteita tilanteisiin, 

joissa ne voisivat helposti syttyä palamaan. Mikäli tuote kuitenkin syttyy palamaan, riisu se välittömästi ja 

käytä tarvittavia keinoja tulen sammuttamiseksi. Tuotteissa käytetyt materiaalit ovat hypoallergeenisia, 

mutta valmistaja ei silti voi 100 %:n varmuudella luvata, etteikö joissakin yksittäisissä tapauksissa voisi 

ilmetä allergisia reaktioita. Mikäli allergisia oireita ilmenee, käänny tuotteen määränneen lääkärin puoleen. 

Hikoilusta johtuvissa lievemmissä ihoärsytyksissä, suosittelemme käyttämään puuvillaista alussukkaa 

tuotteen ja ihon välissä. Mikäli havaitset hiertymiä, ärsytystä tai turvotusta, poista tuote ja käänny lääkärin 

tai apuvälineteknikon puoleen. Tuotteen käyttöä ei suositella, mikäli sinulla on avoimia arpia, joihin liittyy 

turvotusta, punoitusta ja lämmönnousua. Tuote sisältää luonnonkumilateksia ja saattaa aiheuttaa allergisia 

oireita henkilöille, jotka ovat herkistyneet lateksille.  

SUOSITUKSET JA VAROITUKSET Tuotteet on tarkoitettu vain sellaisen henkilön käyttöön, jolle ne on 

terveydellisen syyn vuoksi määrätty. Tuotetta ei saa käyttää, mikäli siihen ei ole asianmukaista määräystä. 

Kun tuote ei ole käytössä, säilytä sitä sen alkuperäisessä pakkauksessa. Hävittäessäsi tuotteen ja sen .sinua 

hoitaneen lääkärin ohjeiden mukaisesti, eikä tuotetta siksi saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen. 

Tuotteen takuu astuu voimaan, kun tämän käyttöohjeen lopussa oleva takuutodistus on asianmukaisesti 

täytetty.  



VALMISTUSOMINAISUUDET Kaikki valmistuksessa käytetyt materiaalit on testattu ja hyväksytty ja ne 

täyttävät kaikki Euroopan laatuvaatimukset. Nämä korkealaatuisista materiaaleista valmistetut tuotteet 

tarjoavat käyttäjälleen parasta mahdollista mukavuutta ja laatua. Erilaisten sairauksien hoitoon suunnitellut 

tuotteet tarjoavat tukea, stabiliteettia ja kompressiota, jota tarvitaan parhaaseen mahdolliseen 

hoitotulokseen.  

SUOSITUKSET SÄILYTTÄMISTÄ JA PUHDISTUSTA VARTEN Kiinnitä tarranauhat toisiinsa (jos tarranauhoja 

on), pese tuote silloin tällöin käsin kosteaa liinaa ja mietoa saippuaa käyttäen. Käytä kuivaa pyyhettä 

saadaksesi tuotteesta ylimääräinen kosteus pois ja jätä se huoneenlämpöön kuivumaan. Älä ripusta 

tuotetta kuivumaan, silitä sitä tai altista suorille lämmönlähteille, kuten uuneille, lämmittimille, 

lämpöpattereille, suoralle auringonvalolle jne. Älä käytä alkoholipitoisia aineita, voiteita tai liuottimia 

tuotteen käytön tai pesun aikana. Jos tuotetta ei ole kuivattu kunnolla, niin pesuainejäämät saattavat 

aiheuttaa ihoärsytystä ja vahingoittaa tuotetta. Ohjeet polvitukien sivutukien poistamiseen puhdistusta 

varten: Vedä polvituen molemmista päistä, kunnes sivutuki ilmestyy näkyviin yläosan reiästä. Kun olet 

puhdistanut polvituen ja kun se on kokonaan kuivunut, aseta sivutuet takaisin paikoilleen. Varotoimet: 

Jotta polvituen terapeuttinen vaikutus normaalin käytön yhteydessä voidaan taata, sivutukia ei koskaan 

saisi muuttaa alkuperäisestä tai poistaa kokonaan käytöstä, muuten, kuin puhdistuksen ajaksi. 

Poikkeuksena on hoitavan lääkärin tai ortopedisen teknikon suositus.  

TAKUUT ORLIMAN, S.L.U. antaa kaikille tuotteilleen takuun, sillä edellytyksellä, että niitä ei ole muokattu 

tai muutettu alkuperäisestä. Takuu ei ole voimassa, mikäli alkuperäistä tuotetta on muutettu ja tämän 

väärinkäytöksen seurauksena ilmenee puutteita tai mitä tahansa rikkoutumista. Jos havaitset tuotteessa 

puutteita tai poikkeavuutta, ja tuote tulee vaihtaa toiseen, ilmoita asiasta välittömästi sille taholle, josta 

olet tuotteen hankkinut. ORLIMAN, S.L.U. arvostaa valintaasi ja toivottaa sinulle pikaista toipumista. 


