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Kolenní bandáž – typ 503 
 
Návod k použití zdravotnických prostředků SANOMED, spol. s r.o. 
  
Vážená zákaznice, vážený zákazníku, 
 
přečtěte si prosím pečlivě návod k použití a obraťte se při případných 
dotazech na svého ošetřujícího lékaře nebo na specializovaný obchod, popř. 
na náš technický servis. Abychom Vám ulehčili nasazení, přečtěte si prosím 
pozorně tento návod. U zdravotnických prostředků doporučujeme vždy 
konzultaci s lékařem.  
 
Důležité pokyny: 
 

• Zdravotnický prostředek je výrobek na lékařský předpis, který musí být 
nošen dle návodu k použití 

• výrobek je určen pro jednorázové použití pacientem. 
• při neodborném použití je vyloučena záruka na výrobek. 
• na výrobku neprovádějte žádné vlastní úpravy. Při nerespektování 

může být funkce výrobku omezena. 
• pokud zjistíte na sobě neobvyklé změny (např. zhoršení potíží), ihned 

prosím vyhledejte svého lékaře. 
• kombinace s jinými výrobky (např. kompresní punčochy) musí být 

předem projednána s ošetřujícím lékařem. 
• zabraňte styku výrobku s prostředky obsahujícími tuk a kyseliny, mastí 

a tělovým mlékem. 
• likvidace výrobku smí být provedena bez problémů prostřednictvím 

domovního odpadu. 
• pokud jsou suché zipy na výrobku, je třeba je prát zapnuté a udržovat 

nezanesené, jinak ztratí svoji funkci 
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Indikace: degenerativní a revmatická onemocnění kloubu s lehkou mediální 
nebo laterální nestabilitou, lehké varózní i valgózní deformity (vhodné pro 
starší pacienty), doléčení po úrazech (distorzích, lézích postranních vazů), s 
výjimkou lézí zkřížených vazů, doléčení po operacích kolena. 
 
Použití: 

 Kolenní rozepínací bandáž s postranními výztuhami 
 Bandáž se přiloží na nohu tak, aby čéška byla umístěna v otvoru 
 Horní a spodní pásky se zapnou tak, aby se noha dostatečně 

prokrvovala, ale aby bandáž neklouzala 
 Při potřebě se dají postranní klouby natvarovat – kontrolu provádějte ve 

stoji. Při vkládání kloubů do postranních otvorů dávejte pozor, aby byl 
kloub vložen do ochranné gumy 
 

 
Pokyny k praní: 
Suché zipy se před praním musejí sepnout. Perte v pracím přípravku na vlnu, 
případně v jemném pracím prášku při 30°C,  v šetrném pracím režimu, nebo 
ručně. Důkladně vypláchněte a pověste ve vlhkém stavu. Nesušte na topném 
tělesu nebo na přímém slunci. Skvrny nečistěte benzinem ani jinými 
chemickými čisticími prostředky. Zbytky mýdla mohou vyvolat podráždění 
pokožky a zvýšit opotřebení materiálu. 
 
Pokyny ke skladování:  
Skladovat při pokojové teplotě a v suchu. Chránit před přímým slunečním zářením. 


