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Instrukcja użytkowania: 03.2012 

 

Zastosowanie  

SPINCARE EXTENSOR, prostotrzymacz o szerokim zastosowaniu terapeutycznym. Efektywnie 

wspomaga proces leczenia i rehabilitacji w przypadku urazów obojczyków, jak również ułatwia korekcję 

wad postawy. Może być stosowany prewencyjnie w celu wyuczenia nawyku trzymania prostej postawy. 

 

Wskazania 

Urazy obojczyka niewymagające interwencji chirurgicznej i ortopedycznej 

Wady postawy niewymagające interwencji chirurgicznej 

Zespoły bólowe piersiowego odcinka kręgosłupa 

Kyfoza piersiowa 

 

Opis produktu 

Prostotrzymacz został wykonany z elastycznych taśm. Materiał ten posiada zdolność odprowadzania 

wilgoci z powierzchni skóry i nie utrudnia oddawania ciepła w miejscu przylegania. Część grzbietowa 

wzmocniona oraz wyposażona w cztery półplastyczne stalki. Naszycie na taśmach barkowych ruchomych 

pelot sprawia, iż taśmy odpowiednio przylegają oraz nie marszczą się powodując dyskomfort 

użytkowania. Konstrukcja prostotrzymacz oraz szeroka gama rozmiarów pozwala na korekcję wad 

postawy u osób w różnym wieku.  

 

Instrukcja zakładania 

Rozpiąć ortezę, a następnie założyć ją na okolicę piersiową kręgosłupa tak, aby pelota grzbietowa 

znajdowała się między łopatkami pacjenta. Wychodzące z górnej części peloty elastyczne taśmy 

przekładamy przez ramiona, a następnie pod pachami, krzyżujemy je na plecach pacjenta przewlekając je 

przez szlufkę w pelocie grzbietowej. Dalej zapinamy je na piersiowej stronie tułowia tuż pod dolnym 

końcem mostka. 

 

Rozmiar  1 2 3 4 5 6 

Obwód klatki piersiowej (cm) 45-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

 

 

 

UWAGA! 

Nieodpowiednie dobranie rozmiaru (mniejszy niż powinien być) lub zbyt mocne napięcie taśm 

barkowych może spowodować czasowe upośledzenie pracy jelit, narządów wewnętrznych, jak     

i upośledzenie wydolności krążeniowo-oddechowej. 

 

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. 
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