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U75 – Bezpečnostní pás čtyřbodový

SYSTÉM PRO
KOREKCI A
SPRÁVNÉ
DRŽENÍ
POSTAVY



Lordóza

URČENÍ
konkávní zakřivení páteře,
hyperextendovaná lumbální
páteř, přední pánevní sklon,
retrahované lopatky, omezený
kontakt se zádovou opěrkou.

PŘÍČINY
Invalidní vozík: příliš ostrý úhel mezi zádovou opěrkou
a sedadlem a neadekvátní podpora trupu pro
předcházení jeho zhroucení.
Příčiny související s fyzickým stavem: fixní patologická
lordóza páteře, přední pánevní sklon, přední pánevní
sklon, napětí šlach, ztuhlé flexory kyčle, nízký svalový
tonus trupu, ochablé a poškozené svaly.

PROČ POUŽÍVAT VESTU
primární podpora hrudní kosti,
redukovaná lordóza a přední
pánevní sklon,
přirozené narovnání trupu nad pánví a
redukce retrahovaných lopatek, vyšší
objem dýchacích cest,
pro uživatele s možností aktivního
pohybu trupu neoprenová vesta
poskytuje větší volnost pohybu a
zároveň stabilizaci a korekci držení
těla, někteří uživatelé budou
potřebovat dodatečnou podporu
dolních žeber
a břicha pro redukci lordózy.

Horní stabilizační vesty jsou obvykle
dodávány se zadním táhlem, když se
nedoporučuje, aby pacient mohl
nastavovat tah. Vesty mohou být také
dodávány s předním táhlem, který sedící
osobě umožňuje nastavovat tah.

Držení těla bez korekce Korekce držení těla – vesta U74
bez zipu nebo U73 se zipem.

Vesta je vyrobena z vysoce kvalitního
neoprenu potaženého LYCROU. Zajišťuje
správnou flexibilitu a stabilizaci.

Střední část vesty je vyrobena
z tkaniny CORDURA®. Díky
tomu je tato část zesílena, což
zlepšuje stabilitu trupu, dýchání
a řízení pohybu.

Otočné přezky umožňují volné
otáčení hladké nastavení úhlu
mezi připojenými popruhy
a vestou, popruhy se nepřekroutí
ani neodřou.

U74 – čtyřbodová bezpečnostní vesta bez zipu.
Vesta je dostupná ve dvou verzích– široká a
úzká.

U73 – čtyřbodová bezpečnostní vesta se
zipem. Vesta je dostupná ve dvou verzích –
široká a úzká.



Čtyřbodový
bezpečnostní popruh

Konce popruhů jsou samostatné prvky, které
umožňují snadné a rychlé připojení k rámu
invalidního vozíku nebo ke židli.

Popruh vyrobený z vysoce kvalitního pružného
neoprenu, který je potažený na dotek příjemnou
a snadno čistitelnou pletenou tkaninou.
Poskytuje skvělý komfort a minimalizuje tlak.

Nastavitelný

pas

Klipová přezka, snadno
použitelná, účinně
předchází samootevření.

Tahem nastavovací popruh umožňuje rychlé a
snadné nastavení popruhu tak, aby odpovídal
uživateli. Na každý straně zvlášť.

Nejčastější deformace postavy zapříčiněné
nesprávnou polohou pánve

Přední pánevní sklon
URČENÍ

redukce nebo vyléčení torakální kyfózy,
SIAS (přední horní výběžek pánve) níže než SIPS* (zadní horní výběžek
pánve),
zvýšená bederní lordóza,
hyperextendovaný trup,
retrahované lopatky

PŘÍČINY
Invalidní vozík: příliš malý úhel mezi zádovou opěrkou a sedákem.
Fyzický stav: ztuhlé flexory kyčle, oslabené břišní svaly, lordóza.

Držení těla bez korekce

JAK POUŽÍVAT POPRUH
Umístěte popruh nad SIAS a připněte jej pod úhlem 30–45° k zádové
opěrce. Ukotvěte sekundární popruh pod úhlem 60–90° k sedadlu pro
předejití zvednutí popruhu k břichu.

PROČ POUŽÍVAT POPRUH
Popruh je navržený pro předcházení naklánění pánve směrem dopředu.

korekce držení těla – čtyřbodový
bezpečnostní popruh U75.

U75.



Oblikvita pánve

URČENÍ
Jedna strana pánve je obvykle výše než
druhá.
Obvykle zahrnuje rotaci.
Rameno na nižší straně pánve má tendenci
se vyvyšovat.

PŘÍČINY
Invalidní vozík: příliš široký invalidní vozík, příliš
krátké sedadlo Fyzický stav: nepravidelný svalový
tonus trupu, svalová nevyváženost, skolióza.

ÚČEL POPRUHU A JAK JEJ POUŽÍVAT
Popruh umístěte přes SIAS* a připojte k sedadlu
pod úhlem 60°. Při používání čtyřbodového
popruhu ukotvěte sekundární popruhy k sedadlu
pod úhlem 45° až 90°.

POZNÁMKA
Oblikvitu a rotaci pánve obvykle zapříčiněnou
zvýšeným tlakem během aktivního pohybu lze
často snížit asymetrickým připojením popruhu
k invalidnímu vozíku. Nastavte polohu každého
bodu uchycení pro optimalizaci tahu proti každé
straně pánve.

PROČ POUŽÍVAT POPRUH
Popruh je navržený tak, aby držel
pánev směrem k sedadlu a zádové
opěrce

Držení těla bez korekce Korekce držení těla – dvoubodový
bezpečnostní popruh U76.

Rotace

. Držení těla bez korekce Korekce držení těla –
čtyřbodový bezpečnostní
popruh U75.

Dvoubodový bezpečnostní popruh U76.

Čtyřbodový bezpečnostní
popruh U75.



Utažení popruhů
Vždy mějte popruh řádně utažený prostřednictvím nastavovacích popruhů – během denního používání pro
zajištění správného umístění.

Uchycení k rámu
Jednoduchý systém umožňuje uchycení a nastavení. Po sundání a opětovném uchycení popruhů se vyžaduje
nastavení. Rychloupínací systém na obou koncích popruhu umožňuje rychlé a snadné připojení popruhu k rámu
vozíku na správné místo. (viz obrázek níže se čtyřbodovým popruhem U75).

Konce popruhů jsou k rámu uchyceny tak, jak je vidět na
obrázku vpravo.

Úhel připojení:
Úhel, pod kterým je popruh upevněn k rámu vozíku, má přímé působení na úhel tahu na pánev. Obecným
principem je představit terapeuta stojícího před sedící osobou, který pomocí svých rukou podporuje nebo
napravuje polohu uživatele. Popruh by měl fungovat jako rozšíření paží terapeuta a měl by být ukotven k rámu
vozíku ve stejném úhlu jako paže terapeuta. Popruh se musí natáhnout do místa, kde by terapeut tlačil
rukama. Tento princip také dobře funguje u pánevní oblikvity, rotace a dalšího asymetrického držení těla.
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