
INSTRUKCJA UŻYCIA WYROBU MEDYCZNEGO  

 

Orteza lędźwiowo-krzyżowa ze stalkami (26 cm) REF: OLK26 

OT32 Wysoka orteza tułowia ze stalkami (32 cm) REF: OT32 

OTP32 Wysoka orteza tułowia ze stalkami i podpaszkami REF: OTP32 
Konserwacja 

⚫ Przed praniem zapnij rzepy na przednią powierzchnię pasa. Wyjmij stalki. Proszę prać w siateczce ochronnej. 
⚫ Pranie ręczne w letniej wodzie do 30° w naturalnym mydle. Płukać delikatnie. 
⚫ Susz z dala od silnych źródeł ciepła. Przed założeniem upewnij się czy produkt jest kompletnie suchy. 
⚫ Proszę usuwać urządzenie lub każdy jego komponent w odpowiednich do tego przeznaczonych punktach. 
 
Cechy charakterystyczne 

⚫ System prowadzenia pasków, cała powierzchnia z przodu możliwa do zapięcia rzepów 
⚫ 2  kieszenie do wsunięcia  sztywnych szyn. 
⚫ Poduszki naramienne 
⚫ Przednie szybko-zapinające rzepy Velcro 
Skład materiału: 
Bawełniane, elastyczne włókna (Bawełna – 40%, Nylon – 30%, Poly- Viskoza – 15 % oraz Elastan - 15%) 
 
Tabela rozmiarowa: 

Rozmiar S M L XL XXL 

Obwód w klatce 

piersiowej [cm] 
80/90  90/100 100/110 110/120 120/130 

Obwód w pasie [cm] 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 

Kolor: beżowy i czarny 
 
Wskazania model 
• Bóle pleców z powodu choroby zwyrodnieniowej stawów lub kifozy 
⚫ Po złamaniach kręgów grzbietowych i górnych kręgów lędźwiowych 
⚫ Po złamaniach odcinka grzbietowo-lędźwiowego kręgosłupa , osteoporozie lub przerzutach 
 
Przeciwwskazania: Brak 
 
Założenie zaopatrzenia ortopedycznego, model OLK26, OT32 oraz OTP32 

1. Otwórz gorset i tymczasowo przymocuj rzepy VELCRO pasów dociągowych na przednią powierzchnię ortezy. Orteza ma być założona tak 
aby metka wewnątrz była skierowana ku górze. 

2. Załóż gorset i zapnij ją z przodu głównym zapięciem na rzepy VELCRO. Dopasuj go tak aby był założony równo i upewnij się, że zapięcie jest 
ustawione w osi.  
UWAGA USTAWIENIE ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI GORSETU: z tyłu powinien się on rozpoczynać od bruzdy pośladkowej. 

3. Powoli dociągnij dociągi dolne i zamocuj je za pomocą rzepów Velcro z przodu.  
4. MODEL OTP32: Umieść górne paski na ramionach, przeciągnij je pod pachami następnie skrzyżuj na plecach. Zapnij paski na rzep VELCRO z 

przodu gorsetu. 
 

Środki ostrożności 

Upewnij się, że ciśnienie wywierane przez urządzenie nie wpływa niekorzystnie na kontuzjowane, opuchnięte, obrzmiałe części ciała. 

W razie wątpliwości co do metody założenia urządzenia skontaktuj się ze specjalistą. Nie jest wskazane używać urządzenia w 

sąsiedztwie otwartych płomieni lub silnego pola elektromagnetycznego. 

 

Ostrzeżenia 
Orteza powinna być przepisana i używana pod kontrolą medyczną i założona przez technika ortopedycznego, który jest kompetentną osobą 

zarówno w odniesieniu do założenia jak i udzielenia informacji związanego z bezpiecznym użyciem urządzenia stosownie z indywidualnymi 

potrzebami. W celu zapewnienia jego skuteczności, tolerancji i prawidłowego działania jest niezbędne zachowanie należytej staranności przy 

zakładaniu jej. Wszelkie zmiany w strukturze i ustawieniach urządzenia powinny być wskazane przez lekarza i kontrolowane przez technika 

ortopedycznego. Zaleca się by orteza była używana tylko przez jednego pacjenta. Dla nadwrażliwych pacjentów bezpośredni kontakt ze skórą 

może powodować zaczerwieniania lub podrażnienia. W przypadku efektów niepożądanych takich jak ból, opuchlizna lub obrzęk skontaktuj się 

natychmiast z lekarzem. 
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