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POZOR! 

Ortéza by měla být používána podle pokynů lékaře nebo fyzioterapeuta. 
Při prvním použití by Vám měl pomoci zkušený zdravotnický personál. 
Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. 
Pokud při používání ortézy cítíte nepohodlí, pozorujete otoky nebo jiné kožní problémy, 
obraťte se prosím na Vašeho lékaře nebo fyzioterapeuta.
Ortéza účinně pomáhá při rehabilitaci a léčbě v případě poranění, nemocí a dysfunkcí 
meziobratlových kloubů, meziobratlových plotének, svalových úponů a vazů v bederní 
a  lumbosakrální oblasti. Dvě kovové výztuhy umožňují kontrolu rozsahu pohybu, úlevu 
a korekci držení těla, což zmírňuje příznaky spojené s degenerativními změnami a funkčními 
poruchami.

Indikace:

Neoperativní léčba dysfunkcí lumbosakrální oblasti různé etiologie. 
Stabilizace bederní oblasti v případě segmentové nestability po operacích. 
Následná léčba po neurochirurgických/ortopedických zákrocích – funkční léčba. 
Profylaxe proti úrazům, přetížení. Vrozené vady bederní oblasti (se syndromem bolesti nebo bez něj). 
Degenerativní poruchy páteře se syndromem bolesti.

Kontraindikace

Stavy, které vyžadují imobilizaci lumbosakrální oblasti.

Popis výrobku:

Ortéza je vyrobena z pružných pásů. Dva nastavitelné pásy umožňují regulovat dorzální tlak v souladu 
s úrovní poranění a kontrolou dynamické korekce držení těla. Dvě kovové vložky a další výztuhy umožňují 
pasivní stabilizaci.

Použití:

Pečlivě zvolte správnou velikost ortézy, aby bylo zajištěno správné fungování ortézy. 
Pacient by si měl pro správné nasazení ortézy lehnout na záda. 
Nasaďte ortézu tak, aby byla umístěna 2 cm nad kokcygeálními obratli - štítek ortézy (najdete jej uvnitř 
ortézy) by měl směřovat nahoru. 
Zadní část by měla přilnout k  lumbosakrální oblasti. Zapněte pásy a upravte tlak na záda. Ujistěte se, 
že ortéza poskytuje optimální stabilizaci, ale nenarušuje dýchání. Doba používání ortézy by měla být 
specifikována lékařským odborníkem a proces by měl být doprovázen rehabilitačním cvičením.

Údržba:

Ortézu je třeba mýt jemnými čisticími prostředky při teplotě max. 35 °C. Nechlórovat, nečistit chemicky, 
neprat v pračce, před sušením jemně vyždímat. Nesušit poblíž umělých zdrojů tepla. Sušit v horizontální 
poloze. Nežehlit. Vložka by měla být čištěna vlhkým hadříkem s použitím jemných čisticích prostředků.
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POZOR! 

Nedodržování pravidel osobní hygieny a mytí produktu nevhodnými čisticími prostředky 
může mít za následek oděr kůže nebo jiné problémy související s pocením a šířením 
bakterií. Nepoužívejte výrobek společně s hřejivou mastí nebo gelem. Po umytí výrobek 
pečlivě opláchněte - zbytky čisticího prostředku, který ve výrobku zůstane, mohou způsobit 
podráždění pokožky a poškození ortézy.

Velikost

Velikost S M L XL XXL

Obvod pasu (cm) 56 – 71 69 – 84 81 - 96 94 - 109 107 - 122

ZÁVĚREČNÉ ROZHODNUTÍ O APLIKACI A VÝBĚRU POMŮCKY BY MĚL UČINIT ZDRAVOTNICKÝ ODBORNÍK.
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