
Velikost obvod hrudníku
small 65 - 80 cm

medium 80 - 95 cm
large 95 - 110 cm

x-large 110 - 125 cm
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BORT Rib Belt for Women 102 900  
Žeberní pás dámský 102 900 BORT   
 
Žeberní  pásy  jsou díky elastickým a neelastickým materiálům určeny pomáhat redukovat náhlou 
bolestivou extenzi hrudníku. 
 
Indikace: 
Poranění žeber, následky traumatu v oblasti žeber (tj. kontuze, namožení). 
 
Kontraindikace: 
 Poruchy lymfatické drenáže včetně nejasných otoků měkkých tkání, 
senzorické poruchy a poruchy oběhového systému ve specifické tělové 
oblasti, kožní onemocnění ve specifické části těla, alergie na latex. 
 
 
Složení: 
43% přírodní guma, 30% polyamid, 3% polyester 
 
Důležité upozornění : 
Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho 
pacienta. V případě, že lékař určí používat ortézu v noci, vyhněte se zaškrcení krevního oběhu. V 
případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné. Pokud obtíže pokračují, kontaktujte 
lékaře.   
 
Výrobek obsahuje latex, který může vyvolat alergické reakce 
 

Praní: 
Perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem. Nepoužívejte změkčovače látky.  Zapněte suché zipy 
aby jste předešli poškození jiných  současně praných  výrobků. Urovnejte rukou a sušte na vzduchu, 
nepoužívejte tepelné zdroje  
 
 

Výrobce: BORT GmbH                                                                                                                           
Dovozce : 
DVORT spol. s r.o. 
distribuce  
Nerudova 8 252 19 Rudná 
www.dvort.cz 
e-mail distribuce@dvort.cz 
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