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Stabilizační korzet 10R1 s tříbodovým principem proti sobě působících tlaků má za úkol zpevnění bederní lordózy 

a umožnění předozadního pohybu trupu, tedy změnu úhlu pánve. Používá se k odlehčení a zároveň k cílenému 

vedení a podepření páteře v bederní a nižší hrudní oblasti. Bederní, symfýzová a sternální pelota jsou vybaveny 

odnímatelným/vyměnitelným pěnovým polstrováním, které je uchyceno kvalitní velcro páskou. Obě pohyblivé 

peloty v přední části dokonale díky naklápění a použitému matriálu přilnou na sternum a symfýzu. Bederní pelota 

je taktéž uchycena velcro-páskou na pevné části upínání, dále je z druhé strany spojena popruhem k přední 

aluminiové konstrukci. Pro svou lehkou stavbu nabízí tento typ korzetu vysoký komfort nošení.

Všeobecné informace

Pro pohodlnější  nošení  doporučujeme použít naše korzetová trička (obj.číslo 

145T20 až 145T23, dodávané ve velikostech XS- XXXL).

Indikace                    
•   Osteoporóza

•   Hyper-kyfóza v nižší hrudní páteři

•   Stabilní traumatické zlomeniny páteře (L5 - TH11) pro stabilizování pacienta před a nebo po operaci

Kontraindikace
•     Morbus scheuermann v hrudní oblasti

•     Flekčně-trakční-zlomeniny

Principy účinku
•   Podepření a stabilizace bederní a nižší hrudní páteře tříbodovým principem

•   Zpevnění bederní lordózy a umožnění předozadního pohybu trupu, tedy změnu úhlu pánve 

•   Odlehčení obratlových těl při zvýšené zátěži obratlových kloubů v bederní oblasti

•   Účinek tříbodového principu je zajištěn  anatomicky tvarovanou bederní pelotou, tak jako se pacien-

tu přizpůsobující symfýzovou a sternální pelotou. Všechny tyto peloty jsou individuálně nastavitelné 

přímo na pacienta (viz kapitola určení velikosti, konstrukce a možnosti nastavení).



Vlastnosti
•   Lehká aluminiová konstrukce

•   Výškově nastavitelná symfýzová a sternální pelota

•   Naklápěcí symfýzová a sternální pelota

•   Termoplasticky tvarovatelná bederní pelota

•   Hygienické polstrování pelot uchyceno kvalitní velcro páskou

•   Nastavitelný, částečně pevný bederní tah

•   Vodě odolné

Určení velikosti korzetu
Velikost se určuje podle obvodu pánve a vzdáleností mezi sternální a stydkou kostí.

Objednací číslo Velikost Obvod pánve (cm) Rozteč mezi sternální kostí a 
sponou stydkou (cm)

10R1/S S 70 - 75 39 - 46

10R1/M M 75 - 90 42 - 49

10R1/L L 90 - 105 45 - 52

10R1/XL XL 105 - 115 49 - 56

Náhradní díly
Polstrování pelot - sada

Náhradní polstrování pro následující peloty     1 Sada 10R10/S, M, L, XL

(boční peloty, sternální, symfýzová a bederní pelota)

Samostatné náhradní polstrování pelot

Polstrování bočních pelot (krátké)      1 pár 20R110/K

Polstrování sternální a symfýzové peloty (všechny velikosti)  1 pár 20R140

Polstrování bederní peloty      1 kus 10R13/S, M, L, XL

Bederní tah (jedna pevná část plastová a druhá popruh)   1 kus 10R14/S, M, L, XL

s bederní pelotou

Náhradní šroub k uchycení  tahového uzávěru     1 kus 10R15

Stabilizační korzet 10R1
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Symfýzovou pelotu je možné posunout do výšky až o 30 mm   
a sternální pelotu přibližně o 70 mm. Uvolněte příslušné 
šrouby a  po požadovaném nastavení je znovu utáhněte.

Zadní část se skládá z anatomicky tvarované a 
odnímatelné bederní peloty, která má speciální 

dvoudílný systémem upínání.

Jestliže je to nutné, může být přední 
hliníkový profil ručně dotvarován.

Kontrola správného natvarování korzetu na pacienta

Hodnotíme

•   Umístění, natvarování a rozložení tlaku všech třech pelot
•   Natvarování podle pacienta a hyperextenční účinek v sedu
•   Správné umístění dvoudílného bederního upínání
•   Těsný kontakt ortézy s tělem
Optimální funkce může být zaručena pouze při současném splnění těchto kritérií.

Aplikace a sundání korzetu

Korzet je dodáván ve smontovaném stavu

Individuální nastavení zůstává díky speciální upínací 
přezce i po sundání a pro jeho další aplikaci z větší 
části zachováno. 

Při nasazení korzetu, nejprve použijte volné poutko na 
pravé straně a zahákněte sponu do určeného místa.

Konstrukce a možnosti nastavení
Korzety se dodávají připravené pro zkoušku s pacientem a následnou aplikaci. Přední část se skládá z výškově 

nastavitelného aluminiového profilu se symfýzovou a sternální pelotou.

Nakonec uzavřete upínací přezku na levé straně.



Při sundávání nejprve uvolněte upínací přezku 
na levé straně...

...a poté vyhákněte sponu z pravé strany.

Doporučení k užívání a údržbě
K zaručení efektivního účinku stabilizačního korzetu je nutné, aby byl pevně upnutý na tělo a měl s ním styk po celé 
ploše. Dále musí být ověřeno jeho správné natvarování a aplikace. Korzet je vodě odolný a může se čistit vlhkou 
látkou a neutrálním mýdlem. Polstrování je odnímatelné a může se prát ve 40°C v pračce nebo, je-li to z důvodů 
opotřebení nebo poškození nutné, i vyměnit.

Záruční lhůta
Záruční lhůta se mění v závislosti na produktu. V každém případě začíná dodáním zákazníkovi. Specifické podmínky 
záruky pro tento produkt jsou: TLSO (stabilizační korzety) záruční lhůta = 6 měsíců

Rozsah záruky
Garantujeme, že výrobky jsou bez materiálních a konstrukčních vad. Tato záruka výrobce platí, jestliže produkt 
nejeví známky přílišného opotřebení, dále, jestliže je produkt užíván k určenému účelu, není provedena žádná 
neautorizovaná modifikace, jsou dodrženy všechny instrukce a doporučení a jestliže je produkt upraven 
kvalifikovaným odborným ortopedickým technikem. 

Poškození způsobená nehodou, nedbalostí, nevhodnou aplikací nebo aplikací mimo určení výrobku, dále poškození 
způsobené nesprávným nastavením poškozených částí, nahrazením částmi neschválenými firmou Streifeneder, 
opravou nebo modifikací neoprávněnou osobou, při kterých byl materiál poškozen nebo tím nepříznivě ovlivněn 
samotný výrobek nebo jeho části, nejsou touto zárukou kryty.

V případě záruční reklamace bude výrobek firmou Streifeneder ortho.production GmbH dle jeho volby, buď 
bezplatně opraven, nahrazen nebo znovu bezplatně dodán nebo bude cena produktu, či  její část proplacena 
původnímu odběrateli.

Zde popisovaná záruka nahrazuje jiná vyjádření nebo nevyslovenou záruku a (v rozsahu právně možných) 
nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky, hodící se pro speciální účel.

Všechny garance a záruky vyjma nahoře jmenovaných jsou vyjmuty a zamítnuty firmou Streifeneder. Za žádných 
okolností není firma Streifeneder odpovědná za specifická poškození nebo poškození nedbalostí vzniklá, tak jako 
za škody následné, dokonce i v případě že Streifeneder byl upozorněný na možnost této potenciální ztráty nebo 
poškození.

Prohlášení o shodě
Streifeneder ortho.production GmbH, jako výrobce zaručuje na svou odpovědnost,  že TLSO (stabilizační korzety) 
10R1 vyhovují požadavkům směrnice 93/42/EEC.
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ortho.production GmbH
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