TRIAFIX ARM 01
Suport fixare braţ
Ref. SRT 208
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.
Mărimi disponibile
Mărimi
Lungimea antebrațului (cm)
Referință
Se măsoară lungimea antebrațului

1
22-28
SRT208M1

2
28-32
SRT208M2

3
32-36
SRT208M3

Indicaţii
Se utilizează pentru susţinerea braţului și antebraţului.

• Jersey cotone SOFT - ţesătură de bumbac 100% sau bumbac cu
spandex - elastan (pentru creșterea elasticităţii).

Descriere
Orteză realizată din material textil, formată dintr-o singură componentă
care susţine braţul, prevăzută cu 2 benzi de susţinere reglabile.
Închiderea se face cu scai.
Orteza este un suport pentru braţ şi antebraţ. Datorită celor 2 benzi de
fixare, nu permite abducţia braţului şi rotaţia externă.

SOFT
Codificarea tratamentului balsamic al ţesăturii din bumbac pentru a-i
asigura moliciune la atingere și pentru a evita iritarea pielii.

Compoziţie
Orteza este confecţionată dintr-un ansamblu cașerat format din 3
straturi:
• Velutino - firul de poliamidă din compoziţie are o rezistenţă mare la
agenţi chimici și biologici, rezistă la abraziune și nu absoarbe apa.
• Moltopren (MTP) – spumă poliuretanică cu celule deschise,
permeabilă la aer (fluxul de aer în ambele sensuri este invers
proporţional cu densitatea spumei) și foarte mare absorbantă de
umiditate.

Poziţionare
Se aşează braţul în unghi de 90° în suport şi se fixează benzile la
înălţimea dorită.
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
Referința produsului:
Motivul sesizării/reclamației:

Lotul și data fabricației:
Data cumpărării:
Semnătura şi ştampila vânzătorului

Producător: TRIAMED SRL
România/Timiș/Timișoara, Str. Calea Buziașului nr.77, Hala 1-C1/A
Tel/Fax: 00 40 256 487388, Tel: 00 40 765 240037
office@triamed.ro, triamed@gmail.ro
www.triamed.ro
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