
Velikost obvod krku
small do 38 cm

medium 38 - 43 cm
large 43 - 48 cm

Výška brady 5,5 cm 7,5 cm  9,0 cm  11,0 cm  
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BORT Stabilo Cervical Support 127 160 
Krční límec Stabilo® 127 160 BORT  
 

Poranění v oblasti krční páteře postihují komplex struktur vazů, svalů, šlach a cév.  Immobilizace 
podporuje uzdravení těchto tkáňových struktur a současně významně pomáhá bránit špatnému 
pohybu. 
 
Návod k použití: 
Otevřete límec a uchopte jej oběma rukama vodorovně. Suchý zip je umístěn dozadu. Nasaďte krční 
límec tak aby prohloubení bylo  přesně pod bradou. Poté obtočte límec kolem krku a zapněte suchý zip 
vzadu. Límec nasaďte tak aby fixoval ale neškrtil. Límec je vyroben z měkké pěny a proto může být 
přiložen také v noci. 
 
Indikace: 
Bolesti v oblasti krční páteře, mírná poranění z trhnutí hlavou (whiplash), namožení, cervikální 
syndromy, pooperačně 
 
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: 
pěna PUR, povlak 100% bavlna 
 
Důležité upozornění : 
Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho 
pacienta. V případě, že lékař určí používat pomůcku 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  
 
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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