
NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE:
• Ortozo operite ročno v mlačni vodi in blagi milnici.
• Sušite na zraku pri sobni temperaturi.

Proizvaja: Proloco Medico, d.o.o., Zgornje Jezersko 139, 4206 Zgornje Jezersko, www.proloco-medico.si

VELIKOSTI EAN

XS 3830021533013

 S 3830021533020

M 3830021533037

L 3830021533044

XL 3830021533051

XXL 3830021533068

PO MERI 3830021533006

ORTOZA ZA RAMO – GC

UPORABA: 
• stanja po operaciji ramenskega sklepa
• luksacija ramenskega sklepa
• stabilni zlomi

NAVODILO ZA NAMESTITEV:
Namestitev lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na zdravnika

1. Podlakt in nadlakt položimo v penasti del ortoze (A) in fiksiramo z ježki (B)  - SLIKA 1
2. Trak (C) iz ramenskega dela speljemo okoli vratu, preko prsnega koša, pod podlaktjo (zapestjem) in
    okoli nje ter z ježkom spnemo na prsnem košu - SLIKA 2
3. Trak (D), ki poteka s spodnje strani zapestja speljemo okoli hrbta, pod nadlaktjo in okoli nje ter na
    hrbtni strani spnemo z ježkom (slika 76 do 79) - SLIKE 3, 4, 5, 6, 7
4. Z zategovanjem trakov C in D dosežemo funkcionalno in optimalno rabo ortoze.

slika 1 slika 2 slika 3

slika 5 slika 6 slika 7

slika 4



ORTOZA ZA RAME - TORAKALNI OPRTNIK

UPORABA:    
• zlom ključnice
• luksacija sternoclavicularnega sklepa

NAVODILO ZA NAMESTITEV:
Namestitev lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na zdravnika.

1. Ortozo prepognemo, tako da dobimo kraka enake velikosti in jo na sredini (A) naslonimo na vrat - SLIKA 2 
2. Potegnemo oba kraka podpazduho (B) - SLIKA 1
3. Skozi  plastično zaponko (C) pritrdimo z  ježkom trak (D) - SLIKA 2 
4. Skozi plastični zaponki (E) pritrdimo navzkrižno trakova (F) - SLIKA 3
5. Z zategovanjem trakov D in F dosežemo funkcionalno rabo ortoze.

slika 1 slika 2 slika 3

NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE:
• Ortozo operite ročno v mlačni vodi in blagi milnici. 
• Sušite na zraku pri sobni temperaturi.

Proizvaja: Proloco Medico, d.o.o., Zgornje Jezersko 139, 4206 Zgornje Jezersko, www.proloco-medico.si

VELIKOSTI EAN

XS 3830021534010

 S 3830021534027

S+ 3830021534034

M 3830021534041

M+ 3830021534058

L 3830021534065

XL 3830021534072

XXL 3830021534089

PO MERI 3830021534003



NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE:
• Ortozo operite ročno v mlačni vodi in blagi milnici. 
• Sušite na zraku pri sobni temperaturi.

Proizvaja: Proloco Medico, d.o.o.
Zgornje Jezersko 139, 4206 Zgornje Jezersko, www.proloco-medico.si

VELIKOSTI EAN

UN 3830021532016

PO MERI 3830021532009

ORTOZA ZA RAMO - AC

UPORABA: A.C. sindezmoliza

Namestitev lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na zdravnika.

ORTOZA JE SESTAVLJENA IZ TREH DELOV:
1. (A) del za podlakt in nadlakt (slika 1)
2. (B) pas s plastičnimi sponkami, ki poteka čez ramo (slika 4)
3. (C  pas s plastičnimi sponkami, ki poteka čez prsni koš (slika 7)

NAVODILO ZA NAMESTITEV:
1. V ožji del  ortoze (A) vstavi roko, z trakovi - ježki (D) fiksiraj podlakt, nato nadlakt - SLIKE 1,2,3
2. Položimo drugi del ortoze na ramo (B) in nanj pripnemo trakove s plastičnimi zaponkami (E), ki visijo s komolca 
    prvega dela ortoze (A) , najprej na prednji strani točka 1, nato še pripnemo in zategnemo pas - točka 2, na hrbtni 
    strani rame - SLIKE 4,5,6 
3. Tretji del ortoze (C) povežemo s plastičnimi zaponkami z  delom ortoze (B) v točki 1, ostali del ortoze (C) 
    namestimo preko prsnega koša in podpazduhe in ga na hrbtni strani povežemo s prosto sponko - točka 2, na 
   drugi del ortoze (B) - SLIKI 7 in 8
4. Trak iz zapestja (F)  prvega dela ortoze (A)  povežemo s prosto sponko na tretji del ortoze (C) v točki 3  - SLIKA - 9
5. Z zategovanjem trakov D, E in F dosežemo funkcionalno in optimalno rabo ortoze (podlakt in nadlakt morata biti 
    fiksirana pod pravim kotom) - SLIKA 9

slika 1 slika 2 slika 3 slika 4 slika 5

slika 6 slika 7 slika 8 slika 9



NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE:
• Ortozo operite ročno v mlačni vodi in blagi milnici.
• Sušite na zraku pri sobni temperaturi.

Proizvaja: Proloco Medico, d.o.o., Zgornje Jezersko 139, 4206 Zgornje Jezersko, www.proloco-medico.si

VELIKOSTI EAN

R 3830021535026

L 3830021535013

ORTOZA ZA RAMO – DO

UPORABA: 
• stanja po operaciji ramenskega sklepa
• luksacija ramenskega sklepa
• stabilni zlomi

NAVODILO ZA NAMESTITEV
Namestitev lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na zdravnika.

1. Okoli pasu potegnemo trak (A) skozi plastično zaponko uho in na hrbtnem delu pripnemo z ježkom, če je trak
    predolg ga odrežemo  - SLIKA 1
2. Z manšetami - ježki (B) fiksiramo nadlakt, nato podlakt - SLIKA 2
3. Trak (C) speljemo preko hrbta okoli vratu - SLIKA 2
4. Trak (D) spnemo skupaj z trakom (C) v točki 1, če je trak predolg, ga odrežemo - SLIKA 3
5. Z zategovanjem trakov C in D dosežemo funkcionalno rabo ortoze.

slika 1 slika 2 slika 3 slika 4



NAVODILO ZA VZDRŽEVANJE:
• Ortozo operite ročno v mlačni vodi in blagi milnici.
• Sušite na zraku pri sobni temperaturi.

Proizvaja: Proloco Medico, d.o.o., Zgornje Jezersko 139, 4206 Zgornje Jezersko, www.proloco-medico.si

VELIKOSTI EAN

S - 8 3830021531019

 S - 10 3830021531026

S - 12 3830021531033

M - 8 3830021531040

M - 10 3830021531057

M - 12 3830021531064

L - 8 3830021531071

L - 10 3830021531088

L - 12 3830021531095

PO MERI 3830021531002

ORTOZA ZA VRAT - MO

UPORABA:  
• lažje poškodbe vratne hrbtenice
• izvini
• nategi

Namestitev lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba. V primeru kakršnihkoli težav se obrnite na zdravnika.

NAVODILO ZA NAMESTITEV

Ortozo namestite na vrat in zadaj spnite z trakom-ježkom. - SLIKI 1 in 2

slika 1 slika 2


