
 

 

 

 

BORT Stabilo Wrist Support  112 010 
Stabilo® bandáž zápěstí 112 010 BORT 
s přídatným Stabilo® páskem, 
který zvyšuje fixační účinek 
 
Indikace : 
tenosynovitidy, namožené zápěstí,  
po snětí sádrové fixace 
 
Kontraindikace:   
Periferní arteriální okluzní onemocnění (PAOD), poruchy 
lymfatického oběhu a otoky měkkých tkání nejasného 
původu i vzdálené od místa aplikované pomůcky, ztráta 
citlivosti či porucha prokrvení  v postižené oblasti  těla,  
kožní onemocnění  v léčené  části těla, alergie na latex 
 
Návod na údržbu: Perte v ruce jemným pracím 
prostředkem. Rozložte do původního tvaru  a nechte 
uschnout na vzduchu. Vyhněte se použití přímého tepla. 
 
Výrobek obsahuje latex, může vyvolat alergickou 
reakci 
 
velikost           obvod zápěstí 
1  do 17 cm 
2  17 - 19 cm 
3  19 - 22 cm 
 
barva tělová, černá, bílá s modrým páskem 
 
Dovozce : DVORT spol.  s r.o. 
Distribuce Nerudova 737/8  252 19 Rudná  
tel/fax 257317694 
e-mail distibuce@dvort.cz  
www.dvort.cz 
 
revize a překlad 5/2019 
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