
BORT StabiloPro Knee Support   
StabiloPren kolenní bandáž s  kloubem StabiloPro® 182 150 BORT  
 

Ortéza kolene  poskytuje oporu poraněným tkáňovým  strukturám ( klouby, vazy, pouzdra, chrupavky). Komprese takto pomáhá podpořit držící 
funkci vazů  a tudíž odlehčuje kloub.  
 
Návod k použití: 
Před přiložením ortézy musí postranní kloubové dlahy  být odborníkem přizpůsobeny tvaru končetiny. Pro tvarování vyjměte dlahy z textilní části 
a přizpůsobte laterální straně končetiny pacienta ohnutím nahoru (pokud lze, použijte ohýbací železo). Poté nastavte omezení flexe a extenze na 
mediálním a laterálním zubovitém kloubovém spojení. Z výroby je extenze nastavena na 0st, flexe není limitována. Odlišné omezení extenze 
může být dosaženo uvolněním montážního šroubu; limit úhlu nastavený výrobcem se tím odstraní a lze nastavit požadovaný úhel omezení a  
zajistit  montážním šroubem. Stejným způsobem se nastavuje úhel flexe.   
Před nasazením ortézy otevřete suché zipy a ortézu. Nasaďte ortézu tak, aby vybrání pately bylo umístěno přímo kolem pately. Nakonec 
utáhněte oba suché zipy tak, aby ortéza poskytovala oporu a kompresi, avšak  netlačila.  
 
Indikace:  
Mírná až střední instabilita kolenních vazů, poranění menisků, gonarthrosa  
 
Kontraindikace: 
Periferní arteriální oklusivní 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: 
42 % polyester, 41 % polyamide, 8 % polyurethane, 6 % elastane, 3 % silicone    
 
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.   
 
Výrobek obsahuje latex a může způsobit alergické reakce 
 
 Velikosti : 

Velikost 

 

obvod 15 cm 

pod kolenem 

obvod 15 cm nad 

kolenem 

1    small 26 – 29 cm 32 – 36 cm 

2    medium 29 – 33 cm 36 – 40 cm 

2+  medium plus 29 – 33 cm 40 – 44 cm 

3    large 33 – 37 cm 40 – 44 cm 

3+  large plus 33 – 37 cm 44 – 48 cm 

4    x-large 37 – 41 cm 44 – 48 cm 

4+   x-large plus 37 – 41 cm 48 – 52 cm 

5    xx-large 41 – 45 cm 52 – 56 cm 

5+   xx-large plus 41 – 45 cm 56 – 60 cm 

6    xxx-large 45 – 49 cm 60 – 64 cm 

6+   xxx-large-plus 45 – 49 cm 64 – 68 cm 

 

Nastavení úhlů : 
Extense  0°, 10°, 15°, 20°, 30°, 40°, 45°         Flexe  0°, 10°, 20°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° 
  
Praní: 
Po vyjmutí aluminiových dlah perte ručně v teplé vodě s mírným detergentem. Zapněte suché zipy, aby jste vyloučili poškození současně praných 
věcí. Urovnejte 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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