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PhalanxSupport. Sada prstových dlah 

 

 

 
1 Všeobecná doporučení 
Vážení Zákazníci, 
zakoupením PhalanxSupport, jste si pořídili vysoce kvalitní zdravotnickou pomůcku, která byla 
vyrobena v souladu s posledními znalostmi funkční anatomie a ortopedického vývoje. 
 

Postupujte prosím podle doporučení tohoto návodu. Pomůže vám to k úspěšné 
léčbě. Váš odborný prodejce, ortoticko-protetický technik nebo ošetřující lékař vám 
 rád zodpoví vaše veškeré možné otázky o používání PhalanxSupport. 

  

2 Oblast použití 
PhalanxSupport zajišťuje imobilizaci prstů a palce. Imobilizuje interfalangeální kloub (poslední 
kloub prstu) a chrání špičku prstu. Přibalený suchý zip může být použit individuálně pro poskytnutí 
nezbytné fixace. 

 

2.1 Indikace  
 Přetržené šlachy 

 Poranění špičky prstu a nehtového lůžka 

 Narušení vazů a léze 

 Ruptura laterálního traktu extenzoru 

 
2.2 Kontraindikace 

 Dlaha nesmí přerušovat krevní oběh 

 Alergie na užité materiály 

 Nepoužívejte přímo na podrážděnou či poraněnou pokožku 
 

 
3 Materiál 
Suchý zip :    100%   PA       Polyamid                                              
Plastová dlaha :   100%   ABS     Akrylonitril butadien styren 
 

 
4 Aplikace 
Pokud váš pacient neobdržel prstovou dlahu PhalanxSupport jako první pomoc, ale jako 
terapeutickou pomůcku, informujte ho jak dlahu používat. Dále ho informujte o údržbě a péči o ní. 
 

 
5 Údržba 
K čištění dlahy používejte mýdlo pH – neutrální a vlažnou vodu. 
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6 Použití 
Prstová dlaha PhalanxSupport 5R1 vyžaduje správný výběr velikosti, případně individuální 
natvarování na pacienta dle dané indikace. Natvarování musí být provedeno odbornou a 
vyškolenou osobou. 

 
6.1 Omezení použití 
Kvůli individuálnímu přizpůsobení uživateli a z hygienických důvodů upozorňujeme, že  
výrobek musí používat výhradně pacient, kterému je určen. Tento produkt nesmí být užíván další 
osobou. 

 
6.2 Doba používání 
Doba používání je určena ošetřujícím lékařem. 

 
7. Garance 
7.1 Délka Garance 
Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. 
V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.  
Pro tento produkt, sada prstových dlah PhalanxSupport. 5R1,  
je garance 3 měsíce. 

 

7.2 Rozsah Garance 
Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro 
běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, 
že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení a výrobek byl certifikovanými/ 
licencovanými odbornými ortopedickými techniky, nebo pod jejich vedením, aplikován na 
pacienta. 
Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou 
aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, 
použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou 
osobou, kterou byl materiál poškozen, nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly. 
Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek 
zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady 
za systém nebo díly z něho. 
Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci 
(pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální 
účel.  
Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V 
žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody 
následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněný na možnost potenciální ztráty 
nebo poškození.  
To samé platí i pro distributora produktu. 
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8 Prohlášení o Shodě 
Firma Streifeneder ortho.production GmbH jako výrobce prohlašuje, že uvedený výrobek 
Zásobník se sadou prstových dlah PhalanxSupport. 5R1 je konformní s hlavními požadavky a 
ustanoveními směrnice 93/42/EEC. 
 

 
9 Likvidace 
Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních 
předpisů. 
   
           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Výrobce :      Prodejce v ČR:  
Streifeneder       Ortho - Aktiv spol. s r. o. 

ortho.production GmbH      Husova 54 

Moosfeldstraße 10      538 54 Luže 

82275 Emmering/Germany     tel. +420 469 671 430 

Tel +49 8141 6106-0      mobil technik +420 604 669 098 

Fax +49 8141 6106-50      ortho-aktiv@quick.cz  

office@streifeneder.de      technik@protetika-ortho-aktiv.cz  

www.streifeneder.de     www.protetika-ortho-aktiv.cz 
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