
NRX® Strap · Podpora extenze prstů, více kloubů

Tato aplikace vyžaduje ortézu Manex Radial MR2285. Termoplastický díl 
uvnitř ortézy musí být natvarován tak, aby poskytoval stabilní základnu pro 
dynamický tah. Odstřihněte pásku z 50 mm NRX® Strap v délce přibližně 6-7 
cm. Zaoblete okraj a vystřihněte dva otvory pro prsty. Otvory by měly být 
dostatečně velké, aby bylo možné navléknout pásku na prsty bez omezení 
průtoku krve. Na druhou stranu připevněte suchý zip . Poté ustřihněte druhou 
pásku z 30 mm NRX® Strap. Zaoblete okraj a vystřihněte otvor přibližně 4 mm 
od okraje.  Na druhou stranu připevněte suchý zip.

Připevněte pásku na platformu 
ortézy Manex Radial. Ujistěte se, že 
spoje MCP jsou v neutrální poloze a 
nejsou příliš extendovány.

Na postižený prst navlékněte 
připravený  30 mm  NRX® Strap 
s otvorem a zastavte se před PIP 
kloubem. Mírně napněte, aniž byste 
kloub příliš extendovali. Ujistěte se, 
že otvor v pásce není příliš velký a 
nesklouzne přes PIP kloub.

Navlékněte pásku z  50 mm NRX® 
Strap  přes dva prsty a ujistěte se, 
že jsou otvory v blízkosti  MCP 
kloubu. Opatrně zatáhněte pro 
vyrovnání MCP kloubů.

Pokyny k údržbě

NRX ® Strap lze prát v pračce na 40 stupňů v tekutém pracím prostředku. Vždy  
používejte sáček na prádlo. Před praním odstraňte suché zipy a nechte pásky 
uschnout  volně na vzduchu. 

Materiál Mediroyal Manex Radial MR2285, NRX® 50 mm a 30 mm + 2 suché zipy
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Při správném použití by měla 
páska  vyrovnat PIP kloub s 
MCP kloubem bez nadměrného 
přepínání. Vyzkoušejte funkčnost 
na pacientovi. Páska by měla 
pacientovi pomáhat do extenze 
ale současně by měla umožňovat 
bezproblémovou flexi.
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– Jedna páska, neomezené možnosti!  
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