
délka dlahy výška postavy
děti 80 - 145 cm

45 cm 145 - 155 cm
50 cm 155 - 165 cm
55 cm 165 - 180 cm
60 cm nad 180 cm

specifikujte flexi  0 st  nebo 20 st 
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BORT Immob Splint with Patella Recess 145 000 
Dlaha immobilizační kolenní 145 000 BORT s výřezem pro patellu  
 
Immobilizace je základní princip léčby poranění a  přetížení, protože hojivé procesy se signifikantně 
urychlí.   
 
Návod k použití : 
Dlaha sestává ze 3 dílů; velký centrální a dva postranní elementy fixované suchými zipy. Postranní 
elementy mohou být umístěny volně a umožňují nastavení různých rozměrů obvodu. Přiložte dlahu 
zezadu kolem končetiny tak, aby vykrojení obkružovalo patellu. Postranní elementy by měly přesaho-
vat o cca 2 cm. Protáhněte uzávěry suchých  zipů skrze plastová očka, otočte a zafixujte suché zipy. 
Přiložte dlahu tak, aby kolenní kloub byl s jistotou immobilizován, ale nedocházelo k cévnímu městnání 
na bérci a končetině.     
 
Indikace:  
předoperační, pooperační, posttraumatická, poranění svalů nebo vazů. Stavy po snětí sádrové fixace. 
 
Kontraindikace: 
Periferní arteriální onemocnění (PAD), 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: 
35% polyamid, 35% bavlna, 30% PUR pěna 
 
Důležité upozornění : 
Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho 
pacienta. Dlahu noste je při zátěži, nikoliv během odpočinku či spánku. Vyvarujte se zaškrcení krevního 
oběhu. V případě necitlivosti uvolněte ortézu a sejměte ji, je-li to nezbytné. Pokud obtíže pokračují, 
kontaktujte lékaře.  
 

Praní: 
Vyjměte postranní aluminiové dlahy a 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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