
ContexGel-Návlek 
2S10, 2S11, 2S20, 2S21, 4S10, 4S11, 4S20, 4S21 

 
Doporučení pro pacienta 

 
 

Narolování ContexGel návleku 
 
Upozornění: 
Nenanášejte krémy, klouzek, vazelínu či jiné prostředky na pahýl nebo ContexGel návlek, 
mohli byste jej poškodit. Pahýl musí být čistý, suchý a bez zbytků mýdla. Doporučujeme 
používat 10H2 (Přípravek k mytí pahýlu), 10H3 (Ochranný krém na kůži), 10H4 
(Regenerační krém zvlhčovací). 
 

1. Otočte srolovaný ContexGel návlek, tak aby gelová strana byla vnější stranou. 
2. Otočte ContexGel návlek tak, aby logo a sériové číslo bylo vpředu. Položte konec 

ContexGel návleku na konec pahýlu. Jestliže použijete ContexGel návlek se zámkem, 
musí být zámkové připojení na konci pahýlu vycentrováno. 

3. Narolujte ContexGel návlek opatrně gelovou stranou dovnitř na pahýl. Pro dosažení 
optimálního komfortu nošení je nutné, aby stehy nepřiléhaly na citlivá nebo kostnatá 
místa. 

 
Upozornění: 
Dbejte na to, aby ContexGel návlek byl rolován a ne tažen. Při natažení ContexGel návleku se 
natáhne i pokožka, což vede nepohodlnému natvarování. 
 

4. Zabraňte vzniku vrásek a uzavření vzduchu mezi pahýlem a návlekem. 
5. Pokud je mezi ContexGel návlekem ještě místo, měli by jste použít silnější návlek 

nebo pahýlovou punčošku. 
6. Nyní nasaďte protézové lůžko. Použijete-li návlek se zámkovým připojením, dbejte 

patřičných doporučení k používanému zámku. 
 
Potivost 
 
Během prvních týdnů používání ContexGel návleku může docházet ke zvýšené potivosti 
pahýlu. Někteří protetičtí technici zjistili, že pahýly ošetřené bezparfémovými antirespiranty, 
které byly naneseny před narolováním ContexGel návleku jsou účinné prostředky snižující  
potivost. Dbejte však vždy pokynů v návodu pro tyto produkty a nikdy je nepoužívejte při 
otevřených ranách na pahýlu. 
 
Čištění ContexGel návleku 
 
Upozornění: 
Při používání ContexGel návleků je dodržování hygienických pravidel velmi důležité. 
ContexGel návlek musí být každý večer důkladně vyčištěn a dobře vysušen. 
 



Denní čištění 
 

1. Srolujte ContexGel návlek z pahýlu tak, aby byl otočen naruby = gelovou stranou ven. 
2. Vyčistěte ContexGel návlek ihned po srolování z pahýlu teplou vodou s PH 

neutrálním. Doporučujeme použít přípravek k mytí pahýlu 10H2. Mýdlo naneste 
rukou nebo měkkým hadříkem. 

 
Upozornění: 
Neošetřujte kartáčem či jiným hrubým předmětem, mohlo by dojít ke zdrsnění plochy a 
k následnému vyvolání nežádoucí kožní  reakce. Nepoužívejte roztoky chloru (bělidla), které 
mohou poškodit látkový potah ContexGel návleku. 
 

3. Dbejte na dokonalé vypláchnutí zbytků mýdla z ContexGel návleku. 
4. Srolujte návlek na rub = gelovou stranou ven a nechte vyschnout na stojanu 
5. Očistěte a ošetřete Váš pahýl PH neutrálním mýdlem a ochranným a regeneračním 

krémem 10H2, 10H3, 10H4 
 
Týdenní čištění 
 

1. Naneste malé množství ethyl nebo isopropyl-alkoholu na měkký a čistý hadřík (Sprej 
pro lepší rolování 10H5). 

2. Otřete gelovou stranu tímto prostředkem. 
3. ContexGel návlek uložte k vyschnutí na stojan. 

 
Upozornění: 
Nenamáčejte, nebo nenechávejte na ContexGel návlek  působit delší dobu ethyl nebo isopryl-
alkohol, mohlo by dojít ke ztvrdnutí a tím k jeho poškození. 
 
Uchovávání ContexGel návleku 
Pokud ContexGel návlek nepoužíváte, uchovávejte jej na dodávaném stojanu. Nebudete-li 
návlek používat delší dobu, zabalte jej nevíc do čistého igelitového sáčku. 
 
 
Případné další informace Vám poskytne Vaše protetické pracoviště. 
 
 
 
Výrobce:       Prodejce: 
Streifeneder ortho.production GmbH   ORTHO-AKTIV, spol. s r.o. 
        Husova 54 
        538 54 Luže 
        Tel. 469 671 430 
        Fax. 469 671 070 
        Mob. 604 669 098 
        e-mail: ortho-aktiv@quick.cz 
        www.protetika-ortho-aktiv.cz 
         
 


