
PL: TERMOFORMOWANIE PŁYTY MEMORY CAST GORĄCA WODA
HOT WATER

2. PL: Wlej gorącą wodę do pojemnika.
    EN: Pour boiled water into the bowl.

3. PL: Umieść ortezę we wrzątku i czekaj 
    około 1 minuty.
    EN: Put the brace in boiled water. Wait 
    approx. 1 min.

EN: THERMOFORMING OF THE MEMORY CAST PART

KOD KATALOGOWY PCO-T-04
NAZWA HANDLOWA KOMPRESYJNE ORTEZY POSTURALNE
MODEL PCO-T-04

CODE PCO-T-04
TRADE NAME POSTURAL COMPRESION ORTHOSES
MODEL PCO-T-04

1.   PL: Odepnij tylną płytę termoformowalną w kamizelce.
      EN: Detach the back panel from the vest.
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7.  PL: Przypnij z powrotem tylną płytę termoformowalną do przedniej części kamizelki (1) 
     i załóż na ramiona (2).
     EN: Fasten the back panel to the vest again (1) and put it on the shoulders (2).
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4. PL: Gdy płyta zmięknie, osusz ortezę ręcznikiem.
    EN: When a product is elastic, take it out of water 
    and drain.

5. PL: Sprawdź czy orteza nie jest zbyt 
    gorąca. Jeśli tak, zaczekaj, aż delikatnie 
    ostygnie.
    EN: Check if the brace is not too hot. If it is still 
    hot, wait until the temperature will be safe 
    for a body.

6.  PL: Nałóż panel na plecy, uformuj według
     potrzeb terapeutycznych i zaczekaj do 
     ostygnięcia płyty.
     EN: Put the panel on the back, form 
     according to the therapeutic needs and 
     wait to cool it down.



9.  PL: Zapnij tył ortezy za pomocą rzepów.
     EN: Fasten the back of the brace 
     with Velcro tapes.
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10.  PL: Jeśli jest potrzeba, popraw lub dopasuj
       odpowiednią kompresję wyrobu.
       EN: If needed, set the required level 
       of compression again.

8.  PL: Dopasuj odpowiednią kompresję ortezy,
     za pomocą rzepów w okolicy barków.
     EN: Set the required level of compression
     with Velcro tapes on the shoulders.
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12.  PL: Gotowy wyrób.
       EN: Product is ready to use.

11. PL: Zapnij element stabilizujący w kroczu.
      EN: Fasten the crotch stabilizing part.


