
BORT Codyn Seat Cushion 190 530 
SEDACÍ PODLOŽKA Codyn® 190 530  BORT 
 

Bolest vašich hýždí a perinea může být problémem, zejména když sedíte. Od toho  je BORT Codyn® sedací podložka, která byla vyvinuta ve 
spolupráci s ortopédy a přináší znatelnou úlevu. Tato sedací podložka, která  má tvar podkovy, efektivně zmírňuje tlak na hýždě a celou 
perineální oblast. 
 
Návod k použití: 
Položte nafouknutou podložku na židli tak aby vytištěné logo BORT směřovalo dozadu židle. Podložka by měla být nafouknuta množstvím 
vzduchu  nezbytným ke snížení tlaku na kostrč. Toto množství  se liší v závislosti na váze pacienta. 
Indikace : 
Coccygodynie, stavy po kontuzi kostrče a fraktuře,  perianální odlehčení při hemorhoidech, po chirurgii recta, periproktální absces, stavy po 
episiotomii. 
Kontraindikace: 
Ztráta citlivosti a poruchy prokrvení v postižené části těla, kožní onemocnění v léčené části těla 
Složení: 
100% polyuretan 
Důležité upozornění : 
Není určeno k opakovanému použití - tento zdravotnický prostředek je určen k léčbě pouze jednoho pacienta.   
Nepoužívejte u pacientů s váhou přes 150 kg. 
Velikosti: jen jedna velikost    
Praní: 
Sedací podložka může být omyta s mírným detergentem.  

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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