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ZAMST RK-1 Plus (WSPORNIK KOLANOWY) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 

Ze względów bezpieczeństwa przed użyciem należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Przechowuj go również w miejscu, z którego możesz się do 
niego odwołać w dowolnym momencie. 

Przed użyciem, zapoznaj się z instrukcją: 
• Ten produkt ma inny kształt dla lewej i prawej nogi i jest przeznaczony do stosowania, gdy odczuwasz ból po zewnętrznej stronie jednego lub obu kolan. 

Jeśli odczuwasz ból po wewnętrznej stronie kolana, nałóż produkt przeznaczony na prawe kolano na lewe kolano i odwrotnie. 
• Wsparcie może nie być zapewniane przez ten produkt w określonych warunkach użytkowania. 
• Ten produkt nie jest przeznaczony do leczenia. 
Podczas używania produktu: 
• Ze względu na właściwości materiałów użytych w tym produkcie, kolor może ulec zmianie w zależności od warunków przechowywania . 
•    Podczas przechowywania produktu należy unikać nadmiernego obciążania zapięć na rzepy lub podniesionej tkaniny. W przeciwnym razie zapięcia na  

rzepy mogą nie działać skutecznie. 

Środki ostrożności dotyczące użytkowania — należy przeczytać to: 
Środki ostrożności są podzielone na następujące sekcje, w zależności od poziomu zagrożenia. 

!  OSTRZEŻENIE: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może spowodować poważne obrażenia ciała, jeśli się jej nie uniknie. 

!  PRZESTROGA: Wskazuje na potencjalnie niebezpieczną sytuację, która może skutkować niewielkimi obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia, jeśli 
się jej nie uniknie. 

! OSTRZEŻENIE 

• Aby zapobiec nieprawidłowościom lub pogorszeniu objawów, osoby cierpiące na następujące schorzenia powinny powstrzymać się od  używania produktu: 
- Osoby ze skłonnością do alergii lub z wrażliwą skórą. 
- Osoby, które mają złamania, skaleczenia, drętwienie, obrzęk, egzemę, wysypkę lub inne nieprawidłowości w obszarze, w którym produkt będzie 

noszony. 
• Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń i prawidłowo używać produktu. Jeśli produkt nie jest używany prawidłowo, może powodować problemy z 

krążeniem lub obrażenia. 
- Produkt należy stosować wyłącznie na kolana. 
- Upewnij się, że używasz produktu o odpowiednim rozmiarze. 
- Nie używaj produktu podczas snu. 
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączania, aby prawidłowo używać tego produktu. 
- Nie owijaj głównego korpusu produktu ani pasków zbyt ciasno. 
- Jeśli produkt poluzuje się lub odpadnie podczas użytkowania, należy go ponownie prawidłowo zamocować, wykonując opisane od początku czynności. 

Jeśli nosisz produkt przez dłuższy czas, zachowaj szczególną ostrożność, aby utrzymać odpowiednią siłę kompresji i w razie potrzeby wyreguluj 

szczelność. 
- Jeśli produkt nosi ślady zużycia lub uszkodzenia lub zapięcie na rzep nie działa dobrze, nie używaj produktu. 
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać produktu. 

• Jeśli podczas korzystania z tego produktu wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, takie jak uraz, złamanie, ból, drętwienie, obrzęk, egzema itp., należy 

natychmiast zaprzestać jego używania i skonsultować się z lekarzem. Dalsze stosowanie może pogorszyć objawy. 
! PRZESTROGA 

• Do zapięć na rzepy stosowane są twarde materiały. W niektórych rzadkich przypadkach palce lub skóra mogą ulec uszkodzeniu, dlatego należy 

ostrożnie używać produktu. 
• Pot i tarcie mogą spowodować blaknięcie koloru tego produktu lub przeniesienie go na inne materiały. 
• Upewnij się, że zapięcia na rzepy nie przyczepiają się do ubrania. Jeśli tak się stanie, odzież może się postrzępić lub ulec uszkodzeniu. 

Pielęgnacja i czyszczenie 

! PRZESTROGA 
• Nie należy myć tego produktu z przedmiotami w jasnych kolorach. W ten sposób kolor może wyblaknąć lub przenieść się na inne materiały. 
• W przypadku prania produktu razem z odzieżą itp. należy używać siatki do prania, aby zapobiec strzępieniu się lub uszkodzeniu odzieży. 

• Produkt można prać w pralce. Po umyciu powiesić do wyschnięcia w cieniu. 
• Podczas prania tego produktu przymocuj zapięcia na rzepy do korpusu głównego. Próba prania tego produktu bez zapięcia rzepów może osłabić jego 

zdolność do mocowania. 
• Nie używaj wybielacza żelaznego ani chlorowego, jednak można użyć wybielacza tlenowego. 
• Nie suszyć w suszarce. Może to spowodować uszkodzenie produktu. 
• Tego produktu nie można czyścić chemicznie. Dozwolone jest czyszczenie na mokro, jednak należy unikać suszenia w suszarce bębnowej. 

Jak aplikować 
• Przed założeniem tego produktu, uważnie przeczytaj sekcję „Środki ostrożności dotyczące stosowania — koniecznie zapoznaj się z tym”. Następnie 

wykonaj podane czynności, aby upewnić się, że produkt jest prawidłowo zamocowany. 
• Poniższe kroki pokazują, jak używać produktu, gdy odczuwasz ból po zewnętrznej stronie prawego kolana. Wykonaj te same czynności dla lewej nogi lub 

gdy odczuwasz ból po wewnętrznej stronie kolana.  

PL 



3. Dokręcić i zapiąć zapięcie na rzep A tak, aby uzyskać 

           odpowiednią kompresję. 

 

 

                       
Stabilizator kolana prawej nogi nakładany na prawą nogę 
(jeśli odczuwasz ból po zewnętrznej stronie prawego kolana) 

6. Upewnij się, że produkt nie jest luźny lub nie jest na 
swoim miejscu. Jeśli odczuwasz dyskomfort, powtórz 
czynności od początku, aby ponownie założyć 
produkt. 

Obowiązek zgłaszania 
W przypadku jakichkolwiek reklamacji dotyczących produktu, prosimy o bezpośredni kontakt ze sprzedawcą sprzętu medycznego. Konieczne jest jedynie powiadomienie producenta i 

właściwego organu państwa członkowskiego w przypadku jakichkolwiek poważnych incydentów, które mogą prowadzić do znacznego pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci. Poważne 

incydenty są zdefiniowane w Artykule 2 Nr 65 Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). 

Zastrzeżenie: 
* Specyfikacje i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia w celu wprowadzenia ulepszeń. 
* Podczas utylizacji tego produktu należy przestrzegać wszystkich rozporządzeń i przepisów dotyczących utylizacji określonych przez władze lokalne. 

1. Po umieszczeniu logo Zamst pod kolanem 
przesuń produkt tak, aby zakrzywiona krawędź 
dolnych pętli włosa znajdowała się 1 cm od 
rzepki. 

4. Dokręcić i zapiąć zapięcie na rzep B tak, aby uzyskać 
odpowiednią kompresję. 

2. Wyprostuj kolano i pociągnij rzepy A i B. 
5. Podczas ponownej regulacji kompresji paska, wyreguluj 
część, która podtrzymuje tył kolana, tak aby była 
wyrównana ze środkiem tylnej części kolana. 

Produkt prawidłowo zapięty 



* Podejmujemy wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia jakości produktu, jednak w przypadku stwierdzenia wad itp. w naszych produktach prosimy o kontakt z Nippon Sigmax Co., Ltd. 
„ZAMST” i „logo ZAMST” są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nippon Sigmax Co. ., Ltd w Japonii, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 


