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TRIAFLOW 
Orteză pentru abducţie a braţului la 15°  
Ref. SRT 231           

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE           
    
Dragă utilizatorule! 
Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate 
având certificate de calitate și testări de biocompatibilitate.   
Aceste produse sunt conforme cu Specificația tehnică și cu cerinţele Regulamentului (UE) MDR 2017/745 al Parlamentului European privind 
dispozitivele medicale şi respectă cerințele prevăzute în Anexa I –Cerințe generale privind siguranţa şi performanța- şi Anexa VIII – Reguli de 
clasificare. Conformitatea este declarată în baza Articolului 52(7), Anexa II şi Anexa III din MDR 2017/745. 
Aceste produse au certificate de înregistrare de la Ministerul Sănătății. 
 
Mărimi disponibile 
Mărime universală 
 
Indicaţii 

Orteza este realizată din 2 componente: 

• pernă de abducţie a braţului, din spumă poliuretanică, acoperită cu 

material textil. Fixarea pernei de abducţie la nivelul abdomenului se 

face cu o centură de poziţionare prevăzută cu o cataramă dublă Lock 

pentru reglaj 

• suport de braţ, format dintr-o singură componentă care susţine braţul 

la nivelul pernei și este prevăzut cu o bandă de fixare a policelui și un 

ham de susţinere. Acesta este compus din 4 benzi reglabile prin tăiere 

și repoziţionarea scaiului tip ”crocodil”, prevăzut cu 2 inele și 2 

manșoane de protecţie. 

Orteza poziţionează și fixează braţul în abducţie, la 15° faţă de torace, 

cu ajutorul pernei de susţinere. 

Se poate utiliza atât pe stânga cât și pe dreapta. 

Închiderea se face cu scai. 

Compoziţie 

Perna de abducţie este confecţionată din spumă poliuretanică (burete) 

acoperită cu material textil: poliester – 50%, poliamidă - 50%. 

Materialul textil rigid are o rezistenţă mare la agenţi chimici și biologici, 

rezistă la abraziune și nu absoarbe apa. 

Suportul de braţ este confecţionat din material textil cașerat cu 3 

straturi. 

Ansamblul textil cașerat se comportă ca un regulator de umiditate, 

asigurând un transfer rapid al umidităţii spre exterior. 

Poziţionare 

Se fixează perna între torace şi braţ cu o centură de poziționare, 

prevăzută cu o cataramă pentru reglaj. Se poziționează brațul în 

suportul de braț la înălțimea optimă, cu ajutorul hamului de susținere, 

prin tăierea benzilor și repoziţionarea scaiului tip ”crocodil”. Folosirea 

benzii de fixare a policelui este opțională.  

Curăţare     

Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albeşte, nu se stoarce 
mecanic, nu se calcă, nu se curăță chimic!   
Depozitare 
La temperatura camerei, la loc uscat şi bine ventilat. 

 
 
 
Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: 2 ani. 
Garanția comercială a produsului: 30 zile.  
Data producției: vezi eticheta ambalaj. 
Data valabilității: fără termen de expirare.   
Pentru validarea garanţiei, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze şi să prezinte Talonul de garanţie. 

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, 
indicate pe cutia de ambalare a produsului. 
Termen de comunicare a soluționării: 15 zile. 
Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro 
 

TALON DE GARANŢIE 

30 zile de la data cumpărării produsului 

Lotul și data fabricației: 

Referința produsului: Data cumpărării: 

Motivul sesizării/reclamației: 

 

 

 

 

 

Semnătura şi ştampila vânzătorului 
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