
N
R

X
®

 St
ra

p 
· V

az
y 

ko
le

nn
íh

o 
kl

ou
bu

– Jedna páska, neomezené možnosti!

NRX® Strap - Vazy kolenního
      kloubu
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Materiál: NRX® Strap 110 mm, NRX® Strap PLUS 50 mm nebo 80 mm

1

S mírnou kompresí aplikujte stehenní a lýtkové kotvy a zafixujte je suchým zipem.
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Připevněte první boční pás na zadní stranu mediální části lýtkové kotvy. Táhněte pás pod stejnoměrným napětím zevně, obkružte 
jím těsně pod čéškou, zakryjte boční postranní vaz a připevněte jej na laterální stranu stehenní kotvy.
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Odstřihněte stehenní a lýtkovou kotvící 
pásku z NRX® Strap110 mm. Na jednu 
ze stran připevněte suchý zip. Poté 
odstřihněte dva boční pásy, které by 
měly být stejně dlouhé a široké 80–90 
mm z NRX® Strap 110 mm. Pro větší 
stabilitu by mohla být alternativou 
NRX® Strap PLUS 80mm. Na oba 
konce připevněte suchý zip. Nakonec 
ustřihněte dvě pásky z 50 mm NRX® 
Strap PLUS a na každý konec připevněte 
suchý zip.
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Připevněte první zpevňující pás na 
boční část lýtkové kotvy. Přetáhněte jej 
přes oblast bočního pásu a připevněte 
jej na mediální stranu stehenní kotvy. 
Možná budete muset upravit napětí 
pásky v závislosti na tom, v jakém 
stupni flexe/extenze je přesná podpora 
potřeba. Toto je nutné vyzkoušet 
individuálně. Můžete vést oba 
výztužné pásy  stejným způsobem, 
abyste poskytli větší oporu, nebo je 
střídat s páskou na opačné straně. Možná budete muset měnit tah a 

průběh pásky, abyste dosáhli přesné 
stability, kterou váš pacient potřebuje. 
Díky své vyšší kompresi může být 
někdy jako kotva účinnější NRX® 
Strap PLUS. Jako první použijte pro 
výrobu aplikace běžnou NRX® Strap. 
Pokud je to potřeba vyměňte ji za 
jinou kvalitu .
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Nyní připojte druhý boční pás na 
zadní stranu laterální lýtkové kotvy. 
Veďte tahem napnutý popruh těsně 
pod čéškou, přes mediální kolaterální 
vaz a připevněte suchým zipem na 
mediální část stehenní kotvy. 

Pokyny k údržbě:

© Mediroyal Nordic AB · 2022
· www.mediroyal.se

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.




