
Instrukcja użytkowania       Wydanie 03.2012 
Gorset ortopedyczny HX-3 typu Jewetta z pelotą tylną „V” 
numer katalogowy: DRQB 

 
 
Wskazania: 
Stabilizacja piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa (od Th6-L-S) w stanach ostrych, przewlekłych i nieoperacyjnych 
Reklinacja trzonów kręgowych 
Unieruchomienie po operacjach neurochirurgicznych, neuroortopedycznych, onkologicznych i innych 
 

Przeciwwskazania:  
Niestabilne złamania i zwichnięcia kręgów wymagające leczenia operacyjnego 
Uszkodzenia kręgów znacznego stopnia o etiologii zapalnej i nowotworowej 
Zmiany zniekształcające kręgów i wypadnięcie jądra miażdżystego wymagające innego unieruchomienia 

  Stany po operacjach na kręgosłupie, zwłaszcza z użyciem przeszczepów kostnych 
 
 
Opis produktu: 
Lekka aluminiowa konstrukcja umożliwiająca idealne dopasowanie ramy do sylwetki pacjenta 
Miękkie wyściełanie zapewnia komfort użytkowania 
Możliwość regulacji wysokości oraz szerokości górnej części gorsetu 
Łatwe i wygodne zapięcie peloty tylnej umożliwiające regulacje jej docisku grzbietowego 
 
 
Sposób regulacji i dopasowywania gorsetu: 
Gorset powinien być dobierany, regulowany i zakładany przez wykwalifikowany personel medyczny. 
Należy wybrać rozmiar gorsetu zgodnie z tabelą rozmiarową znajdującą się poniżej. 
Indywidualne dopasowanie wysokości gorsetu, jego szerokości w części piersiowej oraz wysokości położenia peloty tylnej umożliwiają 
wkręty. Ich odkręcenie pozwala na regulację wymienionych parametrów. Wysokość i szerokość w części piersiowej powinna być 
wyregulowana symetrycznie. 
Położenie peloty tylnej (stabilizującej) powinno być symetryczne. 
Wszystkich regulacji należy dokonywać przed zaopatrzeniem pacjenta. 
Gorset powinien być zakładany na bawełnianą koszulkę. 
Gorset należy zakładać w pozycji leżącej. Rama gorsetu powinna być umiejscowiona tak, aby pelota mostkowa opierała się na rękojeści 
mostka, a pelota dolna powinna opierać się na podbrzuszu (powyżej górnej krawędzi spojenia łonowego). 
Ustawienie peloty tylnej powinno być dostosowane do wysokości uszkodzenia oraz wskazań lekarskich. 
Pasy  peloty tylnej powinny być tak zamocowane, aby zapewniać właściwe jej przyleganie – odpowiednią stabilizację. 
 
Sposób konserwacji: 
Elementy wykonane z ekoskóry powinny być czyszczone wilgotną szmatką z użyciem łagodnych detergentów (np. mydła). Nie stosować 
silnych detergentów i środków wybielających.  

 
 
 

 
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. 

Rozmiar S M L 
Pomiar od rękojeści mostka do spojenia łonowego ( cm) 37 - 44 41 - 48 45 - 52 



 
UWAGA  
Wyrób nie jest ognioodporny. Nie stosować w bezpośredniej bliskości otwartych źródeł ognia.   

 
 

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, fax.+48426365221, www.mdh.pl, 
www.qmedinfo.pl  

 
 


