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Spincare Extensor je ortéza pro vzpřímený postoj vhodná pro širokou škálu terapeutických použití. Účinně 
pomáhá při rehabilitaci a léčbě v případě poranění klíční kosti a usnadňuje korekci vadného držení těla. 
Lze ji také použít jako preventivní pomůcku pro vytvoření zvyku správného držení těla.

Indikace:

Poranění klíční kosti, které nevyžaduje chirurgický nebo ortopedický zákrok, vady držení těla, které 
nevyžadují chirurgický zákrok, syndromy bolesti hrudní části páteře, kyfóza.

Popis výrobku:

Ortéza Spincare Extensor je vyrobena z pružných pásů. Látka, ze které je ortéza vyrobena, odvádí vlhkost 
a teplo.
Čtyři poloelastické výztuhy posilují zádovou část. Podložky umístěné na ramenních pásech zajišťují 
správné přilnutí a zabraňují zvlnění pásu, což je zásadní pro pohodlí uživatele. Speciální konstrukce 
a široká škála velikostí umožňují korigovat držení těla u pacientů různého věku.

Jak ortézu nasadit:

Rozepněte ortézu Spincare Extensor a přiložte ji na hrudní oblast tak, aby byla zádová část umístěna mezi 
lopatkové kosti. Nasaďte si pásy na ramena, pod podpaží a vzadu je zkřižte. Poté je provlékněte poutkem 
na zádové podložce. Upevněte pásy na hrudi, pod okrajem hrudní kosti.

Ochrana a údržba:

Ortézu je třeba mýt jemnými čisticími prostředky při teplotě max. 35 °C.
Nechlórovat, nečistit chemicky, před sušením jemně vyždímat. Nesušit poblíž umělých zdrojů tepla. Sušit 
v horizontální poloze. Nežehlit.

Tabulka velikostí:

Velikost 1 2 3 4 5 6

Obvod hrudníku (cm) 40,0-50,0 50,0-60,0 60,0-70,0 70,0- 80,0 80,0-90,0 90,00-100,00

Závěrečné rozhodnutí o aplikaci a výběru pomůcky by měl učinit zdravotnický odborník.

POZOR! 

Nedodržování pravidel osobní hygieny a čištění ortézy nevhodnými čisticími prostředky 
může mít za následek odření kůže nebo jiné problémy spojené s pocením. Nepoužívejte gely 
nebo hřejivou mast. Po umytí vždy pečlivě opláchněte - zbytky čisticího prostředku mohou 
způsobit podráždění pokožky a poškodit materiál výrobku.

POZOR! 

Výrobek není nehořlavý. Nepoužívejte v blízkosti otevřených zdrojů ohně.
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