
BORT OmoStabil® 121 200  
Ortéza  ramenního kloubu 121 200 BORT  - Desaultova vesta 
 
Immobilizace je základní princip léčby poranění a  přetížení, protože hojivé procesy se signifikantně urychlí.  Abdukční ortéza pažní - ramenní  
poskytuje oporu poraněným tkáňovým  strukturám ( klouby, vazy, pouzdra, chrupavky) a současně umožňuje cvičit nepoškozené struktury. 
Integrovaná opěrka ruky ve tvaru pěnového balónku umožňuje časně zahájit cvičení svalového systému  dolní části paže.   
 
Návod k použití :   

1. V závislosti na tom, zda budete ortézu nosit na levém nebo pravém rameni, otočte vestu tak, že ramenní podložka ve tvaru 
půlkruhu (1) je umístěna na té straně těla, kterou  chcete znehybnit  a předloktí podpora (2) visí před vaším  tělem. 
 
 
 

 
2. Vzhledem k tomu, že ortézu  je možné nosit jak na levé tak i na pravé straně, prosíme zakryjte  suché zipy  vyčnívající  směrem 
ven jejich přehnutím. Pro snadnější manipulaci, prosím připevnit pás 3 k pásu  4. Tak pro vás bude jednodušší připevnit pás 7.  
 
 
 

 
3. Zapněte  ortézu  přes hrudník upevněním části ortézy  označené "6" k části  označené "5". 
 
 
 

 
4. Pokrčte vaše paže na postižené straně v lokti (obvykle v úhlu 90 °), potom zapněte předloketní  část (2) směrem k vaší hlavě. 
 
 
 
 
5. Zapněte suchý zip loketní části (4) pod vaším loktem tak, aby váš  loket spočíval pohodlně 
a bezpečně v zamýšlené poloze.. 
 
 
 
 
6. Nakonec zapněte zbývající suchý zip (7), který je umístěn v úrovni horní paže, směrem k přední části vašeho těla. 
 
 
 
 

 
Indikace: 
předoperační, pooperačním, posttraumatické stavy, např. v případě distorze, vykloubení, subkapitálních zlomenin humeru, poranění rotátorové 
manžety 
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. 
Složení: 
55 % PES pěna, 25 % polyamide, 15 % bavlna, 5 % spandex 
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 vyloučili poškození současně 
praných věcí. 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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Velikosti obvod pasu 

0 do 75 cm 

1 75 - 95 cm 

2 95 - 125 cm 


