INSTRUKCJA UZYTKOWANIA PL
Szanowny Pacjencie,
prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji użytku.
Jeżeli masz jakieś pytania, zwróć się do Twego lekarza, do najbliższego specjalistycznego punktu handlowego lub bezpośrednio do nas.
FUNKCJA

Orteza lędźwiowa stabilizująca służy do odciążenia odcinka lędźwiowego kręgosłupa
poprzez wyprostowanie i korekcję nieprawidłowej postawy ciała (spłaszczenie lordozy).
Wykonana została ze specjalnej, ukształtowanej trójwymiarowo, dopasowanej
anatomicznie, elastycznej i przepuszczającej powietrze tkaniny, która zapewnia
kompresję funkcjonalną oraz wysoki komfort noszenia.
Połączenie usztywnionej brzusznej części ortezy z wysokimi stalkami w części
grzbietowej całkowicie obejmującymi kręgosłup lędźwiowy, oraz z czterema nieelastycznymi pasami dociągowymi zapewnia wyrównanie nadmiernej lordozy oraz
odciążenie lędźwiowego odcinka kręgosłupa.
Część przednia ortezy zapinana na rzep oraz pasy dociągowe umożliwiają indywidualne dostosowanie kompresji w lędźwiowej wysokiej. Dzięki uchwytom na dłonie,
znajdującym się w miejscu zapięcia pasa, ortezę można nakładać w szczególnie
komfortowy sposób.

		WSKAZÓWKA: Orteza lędźwiowa VERTEBRADYN-STRONG powinna ściśle przylegać
		 do ciała, zapewniając wysoką kompresję. W ten sposób dzięki połączeniu usztyw		 nionej brzusznej części ortezy z wysokimi stalkami w części grzbietowej obejmują		 cymi odcinek lędźwiowy kręgosłupa oraz z pasami dociągowymi można osiągnąć
		 wyraźne od ciążenie kręgosłupa lędźwiowego. Podczas nakładania pasa z silną
		 kompresją nale-ży zwrócić uwgę na to, aby odczuwać wygodę noszenia.

6_ Przedni dolny brzeg ortezy lędźwiowej-VERTEBRADYN-STRONG powinien w pozy		 cji siedzącej przebiegać równolegle do powierzchni uda i dokładnie na niej się koń		 czyć, aby nie powstał przy tym żaden ucisk w obrębie dołu pachwinowego.
		WSKAZÓWKA: Ortezę lędźwiową-VERTEBRADYN-STRONG najlepiej jest nałożyć
		 na ściśle przylegającą do ciała koszulkę lub podkoszulek.
WSK A ZÓWK I DL A TECHNIK A ORTOPEDYCZNEGO
Stalki w części grzbietowej można dopasować indywidualnie do kształtów anatomicznych ciała.
WA Z N E W S K A Z Ó W K I

Produkt jest przeznaczony do stosowania zawsze u tego samego pacjenta.
Zmiany dokonane w obrębie produktu przez osobę nieupoważnioną i/lub użytkowanie
wyżej opisanego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem powoduje utratę gwarancji ze strony producenta. Należy zawsze prawidłowo zapinać rzepy. Szkody spowodowane przez nieprawidłowe zapinanie rzepów nie stanowią podstawy do reklamacji.

WSK A Z ANIA

W przypadku zwrotu produktu należy prawidłowo zamknąć uchwyty mocujące.

_ Ciężkie zespoły bólowe w odcinku lędźwiowym

Należy omówić z lekarzem prowadzącym możliwe czynniki ryzyka i interakcje zdrowotne oraz inne niekorzystne sytuacje mogące wystąpić w związku ze stosowaniem tego
produktu podczas określonych typów terapii.

_ Dysbalans mięśniowy
_ Stany zapalne w obrębie stawu biodrowo-krzyżowego
_ Zwyrodnienia stawowe
_ Zwężenie kanału kręgowego
_ Osteoporoza
_ Kręgozmyk

Aby produkt przez długi czas zachował swoją prawidłową funkcję, nie należy stosować
go razem z lekami, maściami i płynami do skóry zawierającymi substancje tłuszczowe
i kwasowe.
Produkt można utylizować wraz ze zwykłymi odpadami domowymi. Proszę przestrzegać obowiązujących lokalnych przepisów w tym zakresie.

_ Wypadnięcie krążka międzykręgowego

Firma SPORLASTIC Sp. z o.o. uczestniczy w systemie recyklingu opakowań i spełnia
wszystkie wymagania prawne dotyczące opakowań, obowiązujące na terenie Niemiec.

_ Niestabilność kręgosłupa

Opakowania należy utylizować poprzez miejscowy system segregacji odpadów.

_ Hiperlordoza, hipolordoza
PRZECIW WSK A Z ANIA

Produkt należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego – proszę
zwrócić szczególną uwagę w przypadku występowania następujących schorzeń:
_ Zmiany skórne alergiczne, zapalne oraz spowodowane urazem (np. obrzęki,
zaczerwienienia) w obrębie części ciała mającej podlegać leczeniu.
_ Zaburzenie krążenia krwi lub obrzęki limfatyczne tkanek miękkich.
_ Neurogenne zaburzenia czucia i zmiany troficzne skóry w obrębie części ciała
mającej podlegać leczeniu (zaburzenia czucia z jednoczesnym uszkodzeniem
skóry lub bez).
SKUTKI UBOCZNE DZIAŁ ANIA UBOCZNE

W przypadku użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i prawidłowego zakładania
ortezy nie były dotychczas znane poważniejsze ogólne działania niepożądane, negatywne skutki związane z nietolerancją produktu ani też reakcje alergiczne.
Zjawiskom związanym z uciskiem na skórę i nerwy, jak również zaburzeniom krążenia można skutecznie zapobiegać przestrzegając ewentualnych przeciwwskazań
oraz stosując indywidualnie dopasowaną ortezę.
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		 lekko ukośnie do dołu. Końce mocujące pasów dociągowych proszę umocować 		
		 pod napięciem do części przedniej ortezy.

SYSTEM Z ARZ ADZ ANIA JAKOSCIA

Wszystkie produkty firmy SPORLASTIC GmbH podlegają kontroli w ramach naszego
systemu zarządzania jakością.
Jeśli jednak chcą Państwo zgłosić reklamację dotyczącą naszego produktu, prosimy
skontaktować się ze sklepem specjalistycznym.
PIELEGNACJA

Zalecamy pranie ortezy Jeśli mimo to będą mieli Państwo wody i delikatnych środków
do prania, a suszenie w powietrzu (nie należy kłaść ortezy na urządzenia grzewcze).
Aby uniknąć uszkodzenia innych części odzieży podczas prania, należy ortezę prać
oddzielnie albo zapiąć wszystkie rzepy przed rozpoczęciem prania.
WSKAZÓWKA: Napięcie tkaniny rozluźniające się w miarę noszenia można znowu przywrócić poprzez jej pranie. Dlatego też zalecamy częste pranie ortezy.
S K Ł A D M AT E R I A Ł U
67 % poliamid, 33 % elastan

1_ Orteza lędźwiowa VERTEBRADYN-STRONG znajduje się po nałożeniu w prawi		 dłowej pozycji, jeżeli część tylna (grzbietowa) ze stalkami przebiega w linii środ		kowej kręgosłupa, a jej dolny brzeg (oznaczony kolorem pomarańczowym)
		 kończy się bezpośrednio ponad kością krzyżową.
2_ Aby zapiąć ortezę proszę przełożyć palce rąk przez uchwyty znajdujące się po
		 obu stronach przedniej części ortezy. Proszę rozciągnąć ortezę z tyłu za plecami
		 i otoczyć nią tułów. Następnie naciągając ortezę proszę zapiąć przednią część
		 ortezy w linii pośrodkowej na brzuchu.
3_ Proszę wyjąć palce z uchwytów i zwrócić uwagę, aby obie części mocujące przy		 legały do siebie nawzajem zgodnie z ich kształtem.
4_ Proszę naciągnąć dolny prawy i lewy pas dociągowy równomiernie do przodu i
		 lekko ukośnie do góry. Końce mocujące dolnych pasów dociągowych proszę umo		 cować pod napięciem do części przedniej ortezy.
5_ Proszę naciągnąć górny prawy i lewy pas dociągowy równomiernie do przodu i
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Z AK Ł ADANIE
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GEBRAUCHSANWEISUNG D

Lumbalstützorthese

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Orteza lędźwiowa stabilizująca

wir bitten Sie, die beiliegende Gebrauchsanweisung sorgfältig zu beachten. Bei
auftretenden Fragen wenden Sie sich bitte an den behandelnden Arzt, an Ihr
nächstliegendes Fachgeschäft oder direkt an uns.

schluss von VERTEBRADYN®-STRONG vollständig. Achten Sie beim Verkletten darauf, dass die Verschlussplatten formschlüssig aufeinander liegen.
4_ Ziehen Sie das untere rechte und linke Zugelement gleichmäßig mit Spannung nach vorn sowie leicht schräg nach oben. Verkletten Sie die Enden der
unteren Zugelemente unter Spannung an den Verschlussplatten.
5_ Ziehen Sie die beiden oberen Zugelemente gleichmäßig mit Spannung nach
vorn sowie leicht schräg nach unten. Verkletten Sie die Enden der oberen
Zugelemente ebenfalls unter Spannung an den Verschlussplatten.
TIPP: VERTEBRADYN®-STRONG sollte mit hoher Kompression körperschlüssig anliegen. So kann über die Kombination der Bauchabstützung mit den geraden, LWS-überbrückenden Federstahlstäben und den
Zugelementen eine deutliche Entlastung für die Lendenwirbelsäule
erzielt werden. Achten Sie beim Anlegen mit hoher Kompression auf
einen angenehmen Tragekomfort.

FUNK TION
Die Lumbalstützorthese dient einer Entlastung der Lendenwirbelsäule (LWS)
durch Aufrichtung und Korrektur der Fehlhaltung (Entlordosierung).
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Das 3-dimensional gestaltete, anatomische, elastische und atmungsaktive
Formgestrick bietet eine funktionelle Kompression mit hohem Tragekomfort.
Die Kombination der Bauchabstützung mit den langen, die LWS - überbrückenden Federstahlstäben und den vier Zugelementen bewirkt eine Entlordosierung
und Entlastung der Lendenwirbelsäule.
Über den stufenlos verstellbaren Klettverschluss und die Zugelemente kann der
Kompressionsdruck der Lumbalstützorthese individuell reguliert werden. Mit
Hilfe der am Verschluss angebrachten Handschlaufen ist die Lumbalstützorthese besonders komfortabel anzulegen.

6_ Der vordere untere Abschluss von VERTEBRADYN®-STRONG sollte im
Sitzen bündig und parallel zum Oberschenkel verlaufen und dabei
keinen Druck in der Leistenbeuge bewirken.
TIPP: Tragen Sie VERTEBRADYN-STRONG® über einem eng anliegenden
T-Shirt oder Unterhemd.
H I N W E I S E F Ü R D E N O R T H O PÄ D I E T E C H N I K E R :
_

I N D I K AT I O N E N
_ Schwere Lumbalgien
_ Muskuläre Dysbalancen
_ Reizzustände des Iliosacralgelenkes
_ Facettensyndrom
_ Spinalkanalstenose
_ Spondylolisthesis
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_ Bandscheibenvorfall
_ Instabilität der Wirbelsäule
_ Lumbale Deformität
K O N T R A I N D I K AT I O N E N
Grundsätzlich sollte hinsichtlich Indikation und Tragemodus eines orthopädischen Hilfsmittels ganz allgemein sowie bei Vorhandensein nachfolgender
Krankheitszustände im Besonderen eine Absprache mit dem behandelnden Arzt
erfolgen:
_ Allergische, entzündliche oder verletzungsbedingte Hautveränderungen
(z. B. Schwellungen, Rötungen) der zu versorgenden Körperbereiche.
_ Beeinträchtigungen der Zirkulation oder lymphatische Weichteilschwellungen.
_ Neurogen bedingte Störungen der Sensorik und Hauttrophik im zu versorgenden Körperbereich (Gefühlsstörungen mit und ohne Hautschäden).

Die Federstahlstäbe können den individuellen anatomischen Gegebenheiten angepasst werden.

WICHTIGE HINW EISE
Das Produkt ist zur Versorgung für einen Patienten bestimmt.
Nicht fachgerechte Veränderungen am Produkt und/oder nicht zweckbestimmte Verwendung des oben angeführten Produktes schließen eine Produkthaftung des Herstellers aus.
Bitte schließen Sie die Klettverschlüsse stets ordnungsgemäß. Schäden, die
durch unsachgemäßes Schließen der Klettverschlüsse verursacht werden,
stellen grundsätzlich keinen Reklamationsgrund dar.
Mögliche gesundheitliche wechselseitige Risiken oder sonstige Nachteile bei
bestimmten Behandlungen, die sich im Zusammenhang mit der Verwendung
des Produktes ergeben können, sind mit dem behandelnden Arzt abzusprechen.
Damit das Produkt eine lange Lebensdauer und Funktion bietet, darf es nicht
im Zusammenhang mit fett- und säurehaltigen Mitteln, Salben oder Lotionen
getragen werden.
Das Produkt kann über den Hausmüll entsorgt werden. Beachten Sie die die
örtlichen Bestimmungen.
Die SPORLASTIC GmbH ist einem Rücknahmesystem für Verpackungen angeschlossen und kommt somit den in der Bundesrepublik Deutschland geltenden verpackungsrechtlichen Bestimmungen vollständig nach.
Bitte führen Sie die Verpackung dem örtlichen Wertstoffsammelsystem zu.
Q U A L I TÄT S M A N A G E M E N T- S Y S T E M

NEBENWIRKUNGEN
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Bei sachgemäßer Anwendung und korrekter Anlage sind bis heute keine ernsthaften allgemeinen Nebenwirkungen, folgeträchtigen Unverträglichkeiten oder
allergischen Reaktionen bekannt.
Druckerscheinungen von Haut und Nerven sowie Zirkulationsbeeinträchtigungen können unter Berücksichtigung etwaiger Kontraindikationen und bei
nicht einengender, formschlüssiger Körperanlage individuell hinreichend
sicher vermieden werden.
ANLEGEN
1_ Bei Anlage der VERTEBRADYN®-STRONG ist die richtige Positionierung erreicht, wenn das Rückenteil mit den Federstahlstäben mittig über der
Wirbelsäule zu liegen kommt und mit dem orangefarbigen unteren Rand
über Ihrem Kreuzbein abschließt.
2_ Zum Schließen der Lumbalstützorthese führen Sie Ihre Finger in die beidseits am Verschluss angebrachten Handschlaufen. Ziehen Sie die Orthese
hinter Ihrem Rücken mit Spannung auseinander und führen Sie diese um
Ihren Leib. Verkletten Sie die beiden Verschlussplatten unter Spannung
mittig über Ihrem Bauch.
3_ Ziehen Sie Ihre Finger aus den Schlaufen und schließen Sie den Klettver-

Alle Produkte der SPORLASTIC GmbH unterliegen der Produktprüfung innerhalb unseres Qualitätsmanagement-Systems. Sollten Sie dennoch Beanstandungen an unserem Produkt haben, bitten wir Sie, sich mit Ihrem Fachgeschäft in Verbindung zu setzen.
PFLEGE
Wir empfehlen, die Orthese schonend in handwarmem Wasser mit Feinwaschmittel zu waschen, an der Luft zu trocknen und nicht auf den Heizkörper zu legen. Um Beschädigungen anderer Kleidungsstücke beim Waschen zu
vermeiden, waschen Sie die Orthese am besten separat und schließen vorab
die Klettverschlüsse.
TIPP: Eine über die Tragedauer nachlassende Spannung des Formgestrickes
wird durch Waschen wiederhergestellt. Wir empfehlen deshalb, die Orthese
häufiger zu waschen.
M AT E RI A L Z U S A MM EN S E T Z UN G
67% Polyamid, 33% Elasthan

