
 
 

SPINACTIVE  

Gorset lędźwiowo-krzyżowy wg. Williamsa 
Numer katalogowy: DRQH0A 

Instrukcja uzytkowania: 03.2012 

 

Zastosowanie 

SPINACTIVE efektywnie wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów, chorób  

i dysfunkcji stawów międzykręgowych, krążka międzykręgowego, przyczepów mięśniowych oraz 

więzadeł odcinka lędźwiowego i przejścia lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Dzięki dynamicznej 

stabilizacji umożliwia skuteczną kontrolę zakresu ruchu, odciążenie i korektę postawy, co prowadzi do 

złagodzenia objawów klinicznych związanych ze zmianami zwyrodnieniowymi i zaburzeniami 

czynnościowymi w/w segmentu ruchowego. 

 

Wskazania 

Leczenie zachowawcze w dysfunkcjach segmentu ruchowego o różnej etiologii i  różnym stopniu 

nasilenia. 

Stabilizacja okolicy lędźwiowej w przypadku niestabilności segmentarnej po zabiegach operacyjnych. 

Doleczanie po zabiegach neurochirurgicznych i ortopedycznych – leczenie czynnościowe. 

Profilaktyka ponownych urazów, przeciążeń zawodowych i sportowych. 

Wady wrodzone odcinka lędźwiowego kręgosłupa (z lub bez zespołów bólowych). 

Przewlekłe dolegliwości bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej. 

 

Przeciwwskazania: 

Stany wymagające unieruchomienia odcinka lędźwiowo- krzyżowego kręgosłupa. 

 

Opis produktu 

Gorset został wykonany z elastycznych, dwukierunkowo rozciągliwych taśm. Materiał ten posiada 

zdolność odprowadzania wilgoci z powierzchni skóry i nie utrudnia oddawania ciepła w miejscu 

przylegania gorsetu. Dwie taśmy dociągowe dają lepszą możliwości regulacji docisku grzbietowego  

z uwzględnieniem poziomu uszkodzenia oraz kontroli kierunku działania dynamicznej korekty postawy. 

Bierną stabilizację zapewniają cztery metalowe wzmocnienia (stalki). Gorset może być również 

stosowany jako sznurówka lędźwiowo- krzyżowa- w tym celu wyposażony jest w cztery (wymienne) 

półsztywne fiszbiny tworzywowe. 

 

Zasada działania 

Zmniejszenie amplitudy zgięciowo- wyprostnej kręgosłupa lędźwiowego. 

Równoważenie nacisku na krążek międzykręgowy i stawy międzykręgowe. 

Wspomaganie pracy osłabionych i odciążenie nadmiernie napiętych grup mięśniowych. 

Mechaniczna stabilizacja. 

 

Sposób użytkowania 
Pamiętaj o właściwym doborze rozmiaru, co zapewni właściwe działanie sznurówki. 

Jeśli chcesz używać gorsetu jako sznurówki lędźwiowo-krzyżowej zastosuj półsztywne fiszbiny 

tworzywowe. 

Gorset powinien być zakładany w pozycji leżącej, co pozwala na jej łatwe i właściwe dopasowanie. 

Załóż gorset tak, aby jego dolna krawędź znajdowała się ok. 2 cm powyżej końca kości ogonowej 

(szerokość dwóch palców od szpary pośladkowej), a wszyta od wewnętrznej strony metka znajdowała się 

na górze. 

Wzmocnienia tylne (stalki) powinny  przylegać do okolicy lędźwiowo-krzyżowej.  

W pierwszej kolejności zapnij taśmę naciągową, a następnie zapnij taśmy dociągowe.  

Taśmą dociągową regulujemy siłę docisku grzbietowego. Gorset powinien być zapięty z siłą, która 

zapewnia stabilizację (częściowo ogranicza ruchy kręgosłupa w odcinku lędźwiowo- krzyżowym), ale nie 



utrudnia swobodnego oddychania. 

Czas korzystania z gorsetu powinien być ściśle określony przez lekarza lub fizjoterapeutę. Równolegle 

powinien być wdrażany program ćwiczeń rehabilitacyjnych. 

 

 

Konserwacja 

Gorset można prać ręcznie w bardzo łagodnych środkach piorących w temperaturze do 35⁰C, nie 

chlorować, nie prać chemicznie nie wykręcać, nie odwirowywać, wycisnąć delikatnie przed suszeniem. 

Suszyć z dala od sztucznych źródeł ciepła. Suszyć w postaci rozłożonej. Nie prasować. 

 

 

 

UWAGA 

Nie przestrzeganie właściwej higieny osobistej, stosowanie niewłaściwych środków piorących 

może spowodować otarcia lub inne dolegliwości związane ze wzmożoną potliwością i rozwojem 

flory bakteryjnej. Nie należy stosować ortezy na żele i maści rozgrzewające. Należy pamiętać, że 

niewypłukane resztki detergentu  mogą powodować podrażnienia skóry oraz uszkadzać materiał  

z którego wykonano wyrób. 

 

OSTATECZNĄ DECYZJĘ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANIA I WYBORU ZAOPATRZENIA 

PODEJMUJE LEKARZ SPECJALISTA 

 

mdh sp. z o.o., 90-349 Łódź, ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24, tel. +4842 6748384, www.mdh.pl, 

www.qmedinfo.pl  

 

Rozmiar 1 2 3 4 5 6 

Obwód pasa (cm) 52 – 62 63 – 74  75 – 89 90 – 105 106 – 120 121 – 140  


