
Velikost obvod pasu
1 70 - 80 cm
2 80 - 90 cm
3 90 - 100 cm
4 100 - 110 cm
5 110 - 120 cm
6 120 - 130 cm
7 130 - 140 cm

BORT select Lumbar Spine Brace for Mobilisation 104 700 
Bederní ortéza BORT select® pro Mobilizaci  104 700  
 

První volba pro ty nejnáročnější. Naše nejkvalitnější série pomůcek přesvědčí svou funkčností a vynikajícími komponenty  výrobku. Nabízí 
unikátní vlastnosti, které uspokojí i ty nejnáročnější pacienty.  
  
Vážený zákazníku, 
děkujeme, že jste si vybrali zdravotnický prostředek vysoké kvality vyrobený firmou BORT GmbH. Výběrem BORT select® bederní ortézy  pro 
Mobilizaci vám lékař poskytl výrobek splňující nejvyšší medicínské, funkční a kvalitativní požadavky.  Bederní ortéza BORT select® pro Mobilizaci 
podepírá poškozené tkáňové struktury. Komprese ortézy podporuje posturální funkci vazů a tak odlehčuje obratle. Odnímatelná výztuha zajišťuje 
dodatečnou stabilizaci a napřímení bederní páteře. Jejím použitím se zvýší  uvolnění  bederní páteře, které může být individuálně dózováno. 
Odnímatelná výztuha umožňuje přizpůsobení stabilizačního efektu podle průběhu léčby 
 
Návod k použití: 
Umístěte Bederní ortézu BORT select® pro Mobilizaci okolo pasu a za využití ručních pásků zapněte přední suchý zip. Ujistěte se že pás 
komfortně sedí. K dosažení dalšího odlehčení bederní oblasti současně a rovnoměrně utáhněte postranní pásy. Aby jste předešli nechtěné rotaci 
páteře, ujistěte se že jste utáhli pásky na obou stranách současně. 
V průběhu terapie může odnímatelná výztuha v případě potřeby být odejmuta. Prosím konsultujte s vaším lékařem. V tomto případě uvolněte 
suché zipy přímo centrálně v zádové části a eventuálně obě břišní úchopové destičky  
 
Indikace: 
Mírná  lumboischialgie s mírnými deficity s prolapsem/herniací disku, 
mírný radikulární, pseudoradikulární lumbární syndrom,  spondylolistéza I st.,spondylolistéza s lumbalgií, 
mírná bederní deformita (opakovaná léčba, komplikovaná historie), např. po operaci meziobratlových plotének s mírným až středním prolapsem 
  
 
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: 
68% Elastodies, 32% polyamid 
 
Důležité upozornění : 
Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta. Bederní ortéza BORT select® pro 
Mobilizaci podporuje hojivý proces zejména během aktivity. V případě, že je vám doporučeno používat pás  v noci, dejte pozor a vyhněte se 
zaškrcení krevního oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné. Pokud obtíže pokračují, kontaktujte lékaře. Při 
nošení pomůcky nepoužívejte  žádné krémy nebo masti. Mohou  poškodit materiál. 
 
Výrobek obsahuje latex a může  vyvolat alergickou reakci. 
 

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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