
www.wimba.vetWimbaSCAN - Orteza - Instrukcja obsługi

Orteza

Instrukcja obsługi



1

2

www.wimba.vet

Opis elementów ortezy 

Na Ortezę Wimba składa się: oś połączona z zawiasami i paskami mocującymi 
zapinanymi na zatrzask, Wimba Tokeny oraz inserty - poduszki dystansowe.

Wimba Token to okrągły element umieszczany w centralnej części zawiasu 
ortezy. Wimba Token stosuje się zarówno do całkowitego usztywnienia stawu, 
z jednoczesnym kontrolowaniem kąta jego zgięcia, jak i do terapii dysfunkcji 
poprzez kontrolowanie zakresu ruchu zwierzęcia, a także kontrolowania oporów, 
które stawia psu orteza.
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Cały produkt uzupełniają miękkie element - poduszki dystansowe, które 
umożliwiają stabilne założenie ortezy na kończynę i dokładne dopasowanie 
ortezy do kończyny oraz zwiększają komfort użytkowania. 
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Prawidłowe ustawianie, zakładanie i użytkowanie ortezy 

Otrzymaną ortezę przed założeniem na psa zaleca się ułożyć w formę cylindra tak, by 
paski mocujące znajdowały się równolegle do siebie oraz zapiąć je u góry i u dołu na 
pin. Należy odczekać chwilę, aby orteza nabrała oczekiwanej formy.

Następnie rozłożyć ortezę i do otworów umieszczonych na górnym i dolnym pasku 
ortezy należy od wewnętrznej strony zamontować poduszki dystansowe. Dłuższa 
poduszka musi być umiejscowiona w przedniej części kończyny, a krótsza poduszka 
w tylnej części kończyny.

Odpowiednie tokeny powinny zostać wpięte od wewnętrznej strony  zawiasów. 

Oznaczenie *FL (front left) wewnątrz ortezy oznacza lewą przednią kończynę, a *FR -   
prawą przednią kończynę.

Tak przygotowana orteza powinna zostać założona zgodnie z kierunkiem 
oznaczonym strzałką na pinach w zapięciach - 

Paski mocujące z poduszkami muszą znajdować się od przedniej i tylnej części 
kończyny, a zawiasy ortezy umiejscowione po prawej i lewej stronie kończyny.

Następnie należy zapiąć piny delikatnie dociskając paski ortezy do siebie.

Prawidłowo założona orteza zapięcia pasków ma po zewnętrznej stronie kończyny 
psa i jest odpowiednio dopasowana, nie spada, nie przekręca się podczas 
użytkowania i nie uciska kończyny.
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Zalecane stosowanie:

Orteza Wimba została starannie zaprojektowana, aby wspomóc psa podczas 
problemów przeprostu nadgarstka, niestabilności stawu, uszkodzenia więzadła 
pobocznego nadgarstka, pooperacyjnego wsparcie artrodezy nadgarstka, 
niepowodzenia artrodezy nadgarstka, stosowana profilaktycznie jako wsparcie przy 
amputacji kończyny kontralateralnej, przy urazach stopy, w tym uszkodzenia ścięgna 
i amputacji palców, przy neuropatii obwodowej oraz neuropatii dystalnej splotu 
ramiennego.
  

W celu ustalenia, czy pies potrzebuje ortezy konieczna jest konsultacja z lekarzem 
weterynarii lub ocena fizyczna zoofizjoterapeuty lub technika rehabilitacji psów. 

Regulowana orteza Wimba jest przeznaczona wyłącznie do użytku profesjonalnego. 

Zalecenia stosowania określa lekarz weterynarii lub zoofizjoterapeuta przy pomocy 
konkretnego programu leczenia - WimbaTherapy dostosowanego do potrzeb psa. 
Lekarz weterynarii lub rehabilitant powinien prowadzić zwierzę przez cały okres 
leczenia. Zalecane jest, aby harmonogramy noszenia były modyfikowane przez 
lekarza weterynarii lub terapeutę rehabilitacyjnego w celu spełnienia celów 
terapeutycznych.

Podczas pierwszego użycia ortezę należy nosić przez 15 min podczas spaceru, 
maksymalnie 3 razy dziennie. Kolejno zwiększać czas noszenia co dwa dni o 15 min 

Orteza Wimba umożliwia fizjologiczne pozycje ciała psa, może być używana podczas 
codziennych czynności.

Podczas korzystania z ortezy pies musi być pod stałą kontrolą swojego opiekuna.

Należy zaprzestać stosowania ortezy i skonsultować się z lekarzem prowadzącym 
w przypadku wystąpienia otarć, zaczerwienień skóry, utraty sierści w miejscu 
założenia ortezy, obrzęku, zwiększenia kulawizny, wrzodów. 
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Pielęgnacja ortezy:

Materiał, z którego wykonana jest orteza nie przemaka i nie nasiąka wodą.

Ortezę można czyścić ręcznie przy użyciu wody i pozostawić do wyschnięcia.

Aby zahamować rozwój bakterii i grzybów, należy osuszyć ortezę powietrzem lub 
ręcznikiem.

Orteza musi być czyszczona i osuszana po każdym użytkowaniu, aby zachować jej 
prawidłową higienę i nie doprowadzić do otarć i naruszeń skóry.

NIE zalecane jest ogrzewanie lub modyfikowanie ortezy w jakikolwiek sposób, który 
mógłby zmienić integralność strukturalną ortezy.

Nie zaleca się długiej ekspozycji na niską temperaturę, ponieważ zawias ortezy może 
nie działać prawidłowo.

Piasek, sól, ziemia, błoto oraz inne niechciane elementy, które dostaną się do zawiasu 
ortezy powodować będą tarcie, nierównomierną pracę zawiasu i ścieranie. 
Po kontakcie z piaskiem, solą, ziemią i błotem należy niezwłocznie usunąć je z ortezy. 

Nie występuje ani potencjał drażniący dla skóry, ani potencjał uczulający w kontakcie 
z nienaruszoną powierzchnią skóry. Należy unikać stosowania w przypadku otarć lub 
innych uszkodzeń skóry.

Zabronione jest gryzienie ortezy. Skłonności psa do gryzienia są kwestią współpracy 
z behawiorystami i wypracowaniem nawyku nie gryzienia.

Orteza NIE jest wykonana z niezniszczalnego materiału, co oznacza, że każda 
ingerencja w strukturę ortezy może doprowadzić do jej uszkodzenia
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