
 

INSTRUKCJA UŻYWANIA 
PRZED PIERWSZYM ZASTOSOWANIEM WYROBU NALEŻY DOKŁADNIE I W CAŁOŚCI ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI. 
ABY ZAPEWNIĆ PRAWIDŁOWĄ FUNKCJONALNOŚĆ WYROBU, NALEŻY PRZESTRZEGAĆ WSZYSTKICH ZALECEŃ I WSKAZÓWEK 
W NIEJ ZAWARTYCH. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ LUB WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCYCH UŻYTKOWANIA WYROBU 
NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. 

SPOSÓB ZAKŁADANIA: 
W celu prawidłowego założenia oraz dopasowania wyrobu, zalecane jest zakładanie pasa ortopedycznego przed lustrem. 
Aby zapewnić odpowiednie usztywnienie, należy umieścić dołączone do wyrobu stalki, w kieszeniach, które znajdują się wzdłuż 
osi kręgosłupa. Następnie odpiąć wszystkie pasy rzepowe typu Velcro. Umieścić pas na odpowiedniej wysokości, prawidłowo 
dopasowując jego przód do kształtu brzucha. Zapiąć główne pasy rzepowe typu Velcro z przodu. Następnie dopiąć kolejne pasy. 

WSKAZANIA: 
W normalnych warunkach użytkowania, wyrób przeznaczony jest do stosowania*): 

− w odciążeniu kręgosłupa w przewlekłych zespołach bólowych na podłożu niestabilności oraz zmian zwyrodnieniowych 
i dyskopatycznych na poziomach L4, L5 i S1, 

− w okresie doleczania po naciągnięciu aparatu wyprostnego w dolnej części odcinka lędźwiowego kręgosłupa, 
− w innych stanach według indywidualnych wskazań lekarza. 

*) Ostateczną decyzję dotyczącą zastosowania, jak i okresu używania, podejmuje lekarz ortopeda lub lekarz rehabilitacji 
medycznej według wskazań medycznych.  

PRZECIWWSKAZANIA DO UŻYWANIA: 
Nie stosować wyrobu: 

− w przypadku świeżych urazów kręgosłupa,  
− w doleczaniu po urazach skręceniowych i złamaniach w obrębie kręgosłupa, 
− w przypadku przepukliny pachwinowej,  
− w przypadku przepukliny pępkowej,  
− w przypadku istniejących schorzeń skórnych, podrażnień, otarć, odparzeń lub uszkodzeń skóry, otwartych 

niezabezpieczonych opatrunkiem ran w miejscu przylegania wyrobu do ciała. 
 
SPOSÓB UŻYTKOWANIA: 

− Wyrób należy użytkować zgodnie z przewidzianym zastosowaniem, zaleceniami i wskazówkami podanymi w  niniejszej 
instrukcji.   

− W normalnych warunkach używania, wyrób przeznaczony jest do wielokrotnego stosowania przez jedną osobę. Wyrób 
nie może być stosowany ponownie przez inne osoby. Podczas stosowania wyrobu należy szczególnie zadbać 
o codzienną higienę osobistą.  

− Wyrób po raz pierwszy należy założyć pod nadzorem lekarza specjalisty lub kompetentnego personelu medycznego. 
Nie można bez przeszkolenia samodzielnie zakładać wyrobu. 

− Wyrób należy stosować na bawełnianą koszulkę/podkoszulkę. Nie stosować w bezpośrednim kontakcie z ciałem 
użytkownika. Skóra w miejscu przylegania wyrobu powinna być sucha i czysta, aby uniknąć ryzyka wystąpienia 
podrażnień, otarć lub odparzeń skóry. Nie stosować wyrobu w przypadku stosowania kremów, plastrów 
lub żeli rozgrzewających.  W przypadku osób, u których występuje skłonność do występowania podrażnień lub uczuleń 
skóry oraz w przypadku, gdy istnieje tendencja do nadmiernej potliwości, należy okresowo w ciągu dnia zdejmować 
wyrób.  

− Rozmiar wyrobu należy odpowiednio dopasować do ciała pacjenta/użytkownika. Nie zakładać zbyt ciasno wyrobu, 
aby nie spowodować nadmiernego miejscowego ucisku, przegrzania i/lub podrażnienia (zaczerwienienia) skóry, 
zaburzeń czucia i krążenia krwi w zaopatrzonych częściach ciała. 

− Wyrób nie jest przeznaczony do wzmocnienia mięśni tułowia i/lub brzucha w sytuacjach przeciążeń. Podczas 
stosowania wyrobu może dojść do osłabienia lub zaniku siły mięśni zaopatrzonej okolicy ciała, dlatego należy 
wykonywać równocześnie wskazane ćwiczenia rehabilitacyjne. 

− Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania wyrobu u osób, u których istnieje ryzyko związane 
z nieprawidłowym stosowaniem wyrobu – trudności związane z zakładaniem oraz zdejmowaniem wyrobu (dysfunkcje 
kończyn górnych, choroby psychiczne, w tym zaburzenia pamięci itp.). W takich przypadkach zalecane jest stosowanie 
wyrobu pod kontrolą opiekuna. 



− Przed każdym zastosowaniem należy sprawdzić stan pasa. Nie stosować wyrobu z widocznymi oznakami deformacji 
i/lub uszkodzenia, może to doprowadzić do obniżenia skuteczności działania wyrobu. Nie dokonywać samodzielnych 
przeróbek/modyfikacji lub napraw wyrobu. 

− Nie dopuszczać do silnych zabrudzeń. Należy okresowo przeprowadzać proces konserwacji zgodnie z zaleceniami 
podanymi poniżej. 

− Ostateczną decyzję dotyczącą doboru, zastosowania, czasu dziennego używania wyrobu, podejmuje lekarz ortopeda 
lub lekarz rehabilitacji medycznej według wskazań medycznych (po uwzględnieniu stopnia zaawansowania schorzenia 
stwierdzonego wywiadem, badaniem przedmiotowym i badaniami obrazowymi (RTG, USG, TK, MRI). Wyrób należy 
stosować pod ciągłym nadzorem/opieką lekarza prowadzącego. 

− W przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji drażniących, uciskowych lub innych działań niepożądanych związanych 
ze stosowaniem wyrobu,  należy skonsultować się z lekarzem. 

− Należy zachować szczególną ostrożność podczas użytkowania wyrobu u pacjentów z dużą niewydolnością krążeniowo-
oddechową. 

SPOSÓB KONSERWACJI: 
Przechowywać wyrób w temperaturze pokojowej, w suchych, pozbawionych wilgoci i nadmiernego kurzu pomieszczeniach. 
Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, przechowywać z daleka od źródeł ciepła (np. piecyki, kaloryfery).  

Należy stosować następujące parametry procesu konserwacji: 

 

 

− Prać ręcznie. Maksymalna temperatura prania:  40°C. 
− Nie bielić. 
− Suszyć na płasko w stanie rozłożonym. 
− Nie prasować.  
− Nie czyścić chemicznie. 

 

UWAGA 
Aby nie doprowadzić do uszkodzeń lub obniżenia funkcjonalności wyrobu, przed procesem prania, należy 
wyjąć wszystkie stalki przykręgosłupowe oraz zapiąć wszystkie rzepy. Należy stosować łagodne środki piorące. 
Należy dokładnie wypłukać wyrób. 

SKŁAD:  
Dzianina (95% bawełna, 5% lycra), dzianina welurowa (poliamid, żywica syntetyczna), siatka (poliamid 80%, dorlastan 20%), 
guma żyłkowa wzmocniona (poliester 40%, poliamid 1%, guma poliestrowa 38%, żyłka poliamidowa 21%), lamówka 
(poliester 76%, lateks oplatany PES 24%), stalki (stal sprężynowa pokryta octanem celulozy), fiszbiny (POM), pianka polieterowa, 
sprężyny (galwanizowana stal sprężynowa), rzepy (nylon), nici (poliester), wszywka (nylon; poliester). 

GWARANCJA: 
W normalnych warunkach używania, okres gwarancji wyrobu wynosi 2 lata, pod warunkiem przestrzegania wszystkich informacji 
podanych w oznakowaniu wyrobu.  

UWAGA: 
PODCZAS CAŁEGO PROCESU WYTWARZANIA WYROBU DOŁOŻONO WSZELKICH STARAŃ I ZASTOSOWANO NAJNOWSZE 
METODY W CELU UZYSKANIA ODPOWIEDNIEGO STOPNIA ZGODNOŚCI WYROBU POD WZGLĘDEM FUNKCJONALNOŚCI, 
WYTRZYMAŁOŚCI, TRWAŁOŚCI ORAZ KOMFORTU UŻYTKOWANIA. JEDNAK NIE UDZIELA SIĘ GWARANCJI W WYNIKU 
NIEPRAWIDŁOWEGO ZASTOSOWANIA I UŻYTKOWANIA WYROBU, SAMODZIELNYCH MODYFIKACJI LUB NAPRAW WYROBU. 
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