
RDS 200 CLAVIO®

IMOBILIZADOR CLAVICULAR

Lavagem à mão.
NOTA: Lavar com água e sabão neutro.

CARACTERÍSTICAS

Estrutura em tecido, óptima vestibilidade; forro na zona 
axilar. Constituído por uma placa posterior para apli-
cação na região interescapolar, electrosolda de alta 
frequência.

INDICAÇÕES

Distorções e fracturas da clavícula e subluxações

Terapia conservativa da fractura traumática da clavícula

MEDIDAS

Tamanho Ø tòrax
S 65–75 cm
M 76–90 cm
L 91–105 cm
XL 106–120 cm

CONTRA-INDICAÇÕES

Não se conhecem até à data, desde que a ortótese seja 
correctamente aplicada, conforme instruções de uso.

1. Tirar uma das duas tiras superiores esquerda ou 
    direita. Ajustar o imobilizador, posicionando-o na zona
    interescapolar. Fazer passar o tirante A na zona axial e 
    introduzi-lo na ranhura superior, depois puxá-lo até 
    que fique justo. (Fig. 1)

2. Puxar os tirantes A e B a uma tensão óptima, que fixe
    o imobilizador CLAVIO

®
 na posição desejada. (Fig. 2).

 

INSTRUÇÕES DE USO

MANUTENÇÃO

Não limpar a seco.

SIMBOLOSIGNIFICADO

Não secar na máquina.

Não usar branqueadores.

Não passar a ferro.

NOTA
Este dispositivo médico foi concebido para ser usado com as devidas 
precauções. É, portanto, aconselhável utilizar-se apenas sob acon-
selhamento médico ou de um técnico ortopedista de modo a evitar 
eventuais contra indicações. Caso ocorra algum problema durante o 
uso do dispositivo contate de imediato o seu médico ou técnico orto-
pedista. Em caso de reclamação contate o seu fornecedor. A ortótese 
destina-se ao uso exclusivo de um só paciente, caso contrário caduca 
a garantia do fabricante.
 
Distribuído em Portugal por:
medi Bayreuth, Unip., Lda
Rua do Centro Cultural, 43 1700-106 Lisboa
Telefone: 21 843 71 60 - Fax : 21 847 08 33
mail: medi.portugal@medibayreuth.pt /internet: www.medi.pt
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FGP srl
Via Alessandro Volta 3

I-37062 Dossobuono VR
T +39 0458600867
F +39 0458600835

www.fgpsrl.it - fgp@fgpsrl.it
    facebook.com/fgpsrl

EMPRESA CERTIFICADA
UNI CEI EN ISO 13485:2016Secondo MDD93/42

CONSERVAÇÃO
Conservar em local seco, à tempera-
tura ambiente. Proteger do calor, da 
exposição solar direta e da humidade. 

Tenir à l’écart des
sources de chaleur.

Conserver dans 
un endroit sec.


