
Velikost

obvod 5 cm pod 

loketním kloubem
xx-small 20 - 22 cm
x-small 22 - 24 cm
small 24 - 26 cm

medium 26 - 28 cm
large 28 - 30 cm

x-large 30 - 32 cm
xx-large 32 - 34 cm

BORT EpiBasic 122 600  
Bandáž lokte  EpiBasic® Sport    
Bandáž lokte  EpiBasic® Sport od firmy BORT poskytuje oporu poškozeným tkáňovým strukturám (klouby, vazy, kapsle a chrupavky). Komprese 

bandáže zvyšuje podpůrnou funkci vazů, čímž uvolňuje kloub. SOFTflex 3D pletenina zajišťuje  větší elasticitu  a stabilitu a je velmi pohodlná na 

nošení. Silikonové  peloty poskytují masážní účinek, který urychluje proces hojení. Cílený tlak vytváří  účinek snižující bolest a zmírňuje napětí v 

oblasti  šlachového úponu. Vlákno COOLMAX® odvádí vlhkost od těla a zajišťuje suchost  a příjemný komfort při  nošení. 

 

Návod k použití: 

Bandáž  přiložte na postižený loket a umístěte pletenou komfortní zónu do loketní jamky.  Bandáž je  správně umístěna, pokud cítíte vnější a 

vnitřní kondyl v otvoru v silikonové pelotě. 

 

 

 

 
Pás Stabilo® se systémem easyClick pro individuální tlak peloty dávkování: 
1 a 3 připojovací modul 
2 podpůrný modul 
4 nastavovací modul 
Upravte dávkování  tlaku peloty podložky individuálně  posunem nastavovacího modulu (4) upínání  pásového modulu Stabilo® (1) je připojeno  
k připojovacímu modulu (2). Veďte popruh Stabilo® cirkulárně kolem předloktí  pod mírným tahem. Uoevněte pásek  připojením  volného 
upevňovacího modulu (3) k nastavitelnému modulu (4). Věnujte pozornost pohodlnému upevnění pásku Stabilo®, nesmí být ani příliš volný, ani 
příliš těsný. Pokud není  pásek Stabilo® se systémem easyClick zapotřebí,  podpěrný modul (2) lze vyjmout  z velurového sáčku. 
 
Indikace: 
Chronické posttraumatické nebo pooperační podráždění měkkých tkání v oblasti loketního kloubu, distorze , epikondylitida (akutní nebo 
chronická), tendomyopatie. 
 
Kontraindikace: 
Okluzní onemocnění periferních tepen (PAOD), poruchy lymfatické drenáže včetně nejasných otoků měkkých  tkání distálně od aplikované 
pomůcky, senzorické poruchy  a poruchy  oběhového systému ve specifické oblasti těla, kožní onemocnění ve specifické části těla. 
Složení: 
40% polyamid (COOLMAX®), 40% polyamid, 19% elastan (LYCRA®), 1% silikon 
 
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. Při nošení pomůcky nepoužívejte  krémy nebo masti. Mohou  poškodit materiál. 
 
Praní: 
Perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem. Rozložte rukou do původního tvaru. 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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Tento produkt je bez latexu 
Kompresní  bandáž  BORT EpiBasic Sport se používá k podpoře a uvolnění postiženého lokte. Dvě viskoelastické peloty  stimulují oběh a 
zmírňují bolestivost úponů šlach. Tlak pelot  může být individuálně a snadno dozován pomocí Pásu Stabilo® se systémem easyClick.  3D 
pletenina SOFTflex a vlastnost high-tech vlákna COOLMAX® regulovat vlhkost zajišťuje, že bandáž je  velmi pohodlná při nošení  a pro svoje 
ideální vlastnosti je velice vhodná  pro sportovní aktivity. BORT Kvalitní produkty podporují vaše hojivé procesy: v oblasti ortopedie, chirurgie, 
sportovní ho lékařství a rehabilitace.  
  


