
Velikost obvod pasu
x-small 63 - 74 cm
small 75 - 89 cm

medium 90 - 105 cm
large 106 - 120 cm

x-large 121 - 140 cm
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BORT VarioBasic  112 650  
Zádová bandáž VarioBasic 112 650 BORT    
 
Bederní pás  poskytuje oporu poraněným tkáňovým  strukturám (klouby, vazy, pouzdra, chrupavky). 
Komprese takto pomáhá podpořit držící funkci místních vazů  a tudíž odlehčuje páteř. Integrovaný 
stabilizační element poskytuje dodatečnou ochranu proti špatným pohybům. 
 
Návod k použití:  
Zapněte bederní pás v břišní oblasti použitím suchého zipu. Pomůcka by měla pevně sedět, avšak 
nesmí škrtit. Pro pohodlnou aplikaci  použijte prstová poutka.  
 
Indikace: 
Léčba  bolesti bederní páteře, lumbalgie, rekurentní bederní bolesti, osteochondrosa, spondylarthrosa, 
spondylosa bez sapondylolisthesy, mírná bederní deformita (degenerativní spondylolisthesa). 
 
Kontraindikace: 
Poruchy lymfatického oběhu včetně otoků měkkých tkání nejasného původu, poruchy citlivosti a  
oběhové poruchy ve specifické  oblasti  těla,  kožní onemocnění ve specifické oblasti těla.  
 
Složení: 
30% nylon, 24% helanca, 20% předený rayon, 20% elasthan 
 
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.   
  
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  
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