
Velikost

obvod 15 cm pod 

kolenem

obvod 15 cm nad 

kolenem
děti 23 - 26 cm 28 - 32 cm

small 26 – 29 cm 32 – 36 cm
medium 29 – 33 cm 36 – 40 cm

mediul plus 29 - 33 cm 40 - 44 cm
large 33 - 37 cm 40 – 44 cm

large plus 33 – 37 cm 44 - 48 cm
x-large 37 - 41 cm 44 – 48 cm

x-large plus 37 – 41 cm 48 - 52 cm
xx-large 41 - 45 cm 52 - 56 cm

xx-large plus 41 – 45 cm 56 - 60 cm
xxx-large 45 - 49 cm 60 - 64 cm

xxx-large plus 45 – 49 cm 64 - 68 cm
žádejte pravou nebo levou stranu
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BORT Stabilo Knee Support with Hinge 150 140 
Bandáž kolene s kloubem Stabilo® BORT 150 140  
Bandáž kolene  poskytuje oporu poraněným tkáňovým  strukturám (klouby, vazy, pouzdra, chrupav-
ky). Komprese takto pomáhá podpořit držící funkci vazů  a tudíž odlehčuje kloub. Současně bandáž do 
značné míry brání špatným pohybům. Klouby jsou užitečné jako stabilizace postranních vazů.  
Návod k použití : 
Před aplikací ortézy musí být kloubové dlahy nastaveny trénovaným specialistou. Ortéza má kloub na 
vnitřní straně končetiny(mediální) a na vnější straně končetiny (laterální).Ke tvarování, odstraňte 
upevňující pásky z kloubu a vyjměte dlahy z ortézy. Nyní mohou být kloubové dlahy natvarovány podle 
tvaru končetiny, avšak tak aby zůstaly ploché a nevytvářely tlakové body. Poté jsou dlahy vloženy zpět 
do jejich pouzder a pásky adjustovány, bez toho že by byly plně uzavřeny. Nyní natáhněte ortézu na 
končetinu tak aby silikonový otvor byl centrován nad čéšku (patella). Napřed zapněte pásy na bérci, 
poté na stehně. Nyní by kolenní ortéza měla být přiložena na končetině komfortně, bez jakýchkoliv 
tlakových bodů. Lehká korekce tvaru dlah může být provedena bez jejich vyjmutí. Pozor: Pokud dlahy 
působí tlak a zarudnutí, sejměte ortézu a  nechte zkontrolovat zdravotním profesionálem. 
Indikace:  
Mírná až střední instabilita laterálních kolenních vazů, gonartróza, arthritida  
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: 
57% polyamid, 28% elastodies, 8% spandex, 7% viskóza 
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. 
Výrobek obsahuje latex a může vyvolat alergické reakce. 
Praní: 
Vyjměte kloubové 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 
 
 
D150140/D-10/18 Stand: October 2018 
Překlad a stav: 05/2019 

BORT Stabilo Knee Support with Hinge 150 140 
Bandáž kolene s kloubem Stabilo® BORT 150 140  
Bandáž kolene  poskytuje oporu poraněným tkáňovým  strukturám ( klouby, vazy, pouzdra, chrupav-
ky). Komprese takto pomáhá podpořit držící funkci vazů  a tudíž odlehčuje kloub. Současně bandáž do 
značné míry brání špatným pohybům. Klouby jsou užitečné jako stabilizace postranních vazů.  
Návod k použití : 
Před aplikací ortézy musí být kloubové dlahy nastaveny trénovaným specialistou. Ortéza má kloub na 
vnitřní straně končetiny(mediální) a na vnější straně končetiny (laterální).Ke tvarování, odstraňte 
upevňující pásky z kloubu a vyjměte dlahy z ortézy. Nyní mohou být kloubové dlahy natvarovány podle 
tvaru končetiny, avšak tak aby zůstaly ploché a nevytvářely tlakové body. Poté jsou dlahy vloženy zpět 
do jejich pouzder a pásky adjustovány, bez toho že by byly plně uzavřeny. Nyní natáhněte ortézu na 
končetinu tak aby silikonový otvor byl centrován nad čéšku (patella). Napřed zapněte pásy na bérci, 
poté na stehně. Nyní by kolenní ortéza měla být přiložena na končetině komfortně, bez jakýchkoliv 
tlakových bodů. Lehká korekce tvaru dlah může být provedena bez jejich vyjmutí. Pozor: Pokud dlahy 
působí tlak a zarudnutí, sejměte ortézu a  nechte zkontrolovat zdravotním profesionálem. 
Indikace:  
Mírná až střední instabilita laterálních kolenních vazů, gonartróza, arthritida  
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: 
57% polyamid, 28% elastodies, 8% spandex, 7% viskóza 
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. 
Výrobek obsahuje latex a může vyvolat alergické reakce. 
Praní: 
Vyjměte kloubové 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 
 
 
D150140/D-10/18 Stand: October 2018 
Překlad a stav: 05/2019 
 


