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Zastosowanie 

SPINCARE HIGH jest ortezą piersiowo-lędźwiowo-krzyżową (typ Taylor) o bardzo szerokim zastosowaniu terapeutycznym. 

Jako zaopatrzenie typu półsztywnego, efektywnie wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów i dysfunkcji 

piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego odcinka kręgosłupa. Zapewnia dobrą stabilizację, odciąża określone odcinki oraz kontroluje 

zakres zgięcia, wyprostu i skłonów bocznych tułowia, dzięki czemu wyznacza tzw. „zakres ruchu bezpiecznego”. Konstrukcja 

ortezy umożliwia dostosowanie siły i wysokości stabilizacji do indywidualnych potrzeb pacjenta, dzięki czemu ruchomość 

odcinka T-L-S kręgosłupa dopasowana jest do aktualnego zakresu terapeutycznego. 

 

Wskazania 

Ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe obszaru lędźwiowego. 

Dyskopatie. 

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa z zespołami bólowymi. 

Stenoza kanału kręgowego. 

Stabilizacja po zabiegach operacyjnych i w trakcie leczenia czynnościowego. 

Kifoza piersiowa. 

Choroba Scheuermanna. 

Osteroporoza. 

Osłabienie mięśni brzucha. 

Wady postawy. 

 

Zasada działania 

Zmniejszenie amplitudy zgięciowo-wyprostnej kręgosłupa w odcinku T-L-S. 

Równoważenie nacisku na krążki międzykręgowe i stawy międzykręgowe. 

Wspomaganie pracy osłabionych i odciążenie nadmiernie napiętych grup mięśniowych. 

Wspomaganie stabilizacji odcinka T-L-S kręgosłupa. 

 

Opis produktu 

Orteza została wykonana z elastycznych, rozciągliwych taśm. Wykorzystany materiał ma zdolność odprowadzania wilgoci z 

powierzchni skóry oraz umożliwia oddawanie ciepła w miejscu przylegania sznurówki. Odpowiednią stabilizację zapewniają 

cztery półelastyczne oraz dwie sztywne (umieszczone na całej długości) stalki. Orteza posiada dwa pasy, szelki krzyżujące się 

na plecach, zapinane w części przedniej. Regulację kierunku siły docisku umożliwiają dodatkowe, ukośne taśmy dociągowe.  

 

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

Sznurówka powinna być zakładana w pozycji leżącej, co pozwala na jej łatwe i właściwe dopasowanie. 

Załóż sznurówkę tak, aby jej 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 piersiowo-lędźwiowo-krzyżowej.  

W pierwszej kolejności zapnij taśmę naciągową, następnie zapnij taśmy prostotrzymacza, przełóż je z przodu stawu 

ramiennego, skrzyżuj z tyłu (na plecach) i zapnij z przodu (na klatce piersiowej).   

Dalej zapnij taśmę dociągową. Taśmą dociągową regulujemy siłę docisku grzbietowego. Sznurówka powinna być zapięta z 

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

swobodnego oddychania. 

Czas korzystania ze sznurówki powinien być ściśle określony przez lekarza lub fizjoterapeutę. Równolegle powinien być 

wdrażany program ćwiczeń rehabilitacyjnych. 

 

Konserwacja 

Przed praniem wyjmij stalki. Sznurówkę 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. 

 

 

 

 

Rozmiar S M L XL XXL 

Obwód pasa (cm) 80 – 90 90 – 100 100 – 110 110 – 120 120 – 130  



 

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 
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