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U78 – Fixační ramenní popruhy Basic

SYSTÉM PRO
KOREKCI A
SPRÁVNÉ
DRŽENÍ
POSTAVY



Kyfóza

URČENÍ

Držení těla bez korekce Korekce držení těla – ramenní
popruhy U79 typu H nebo ramenní
popruhy Basic U78.

přední flexe torakální páteře, lumbální
flexe nejčastěji se zadním pánevním
sklonem,
malý kontakt se zádovou opěrkou,
hyperextendovaný krk při dívání se
vpřed, nesprávné dýchání.

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

PROČ POUŽÍVAT POPRUHY
Extendovaný trup a retrahované lopatky,
redukovaná kyfóza,
přirozené zarovnání trupu nad pánví,
lepší kapacita dýchání,
zvýšená kontrola hlavy,
lepší zorné pole.

Fixační ramenní popruhy typu H U79.

Křížové upínání typu „Reins“ u popruhu
U78 neomezuje pohyb paže.

Nezávislé upínání každého ramene
podporuje retrakci ramene a
dýchání.



Skolióza

Držení těla bez korekce. Korekce držení těla – fixační

ramenní popruhy U78.

URČENÍ
laterální flexe páteře, obvykle v oblasti
hrudníku směrem doprava,
jedno rameno vyčnívá dopředu
a nahoru,
jedna kyčel vyčnívá nahoru a
dopředu –  oblikvita pánve,
jedna      strana      hrudníku       vyčnívá     dozadu
(žebrový     hrb); lze    vidět     obzvláště     při
předklonění, ramena nejsou ve stejné úrovni.

PŘÍČINY
Invalidní      vozík: neadekvátní    podpora
trupu, obzvláště postranní    podpora.
Nerovnoměrná sedací plocha, sedadlo je
pro uživatele příliš široké.
Příčiny související s fyzickým stavem: flexibilní
nebo fixní patologická skolióza páteře, oblikvita
pánve, asymetrický svalový tonus zkracující jednu
stranu trupu, kontraktura kyčelního kloubu.

PROČ POUŽÍVAT POPRUH
Patřičná podpora trupu, která ve spojení s
pánevním popruhem a postranní
podporou zlepší vzpřímenou polohu trupu
a správné držení hlavy.

Podélná rotace páteře, např. rotace trupu
URČENÍ

laterální flexe páteře v horizontální rovině,
žebra na jedné straně vpředu – žebrový hrb,
lopatky vpředu,
jedno rameno vpředu, často ve spojení
s rotací pánve.

PŘÍČINY
Invalidní vozík: neadekvátní stabilizace pro
předcházení rotace pánve,
Příčiny spojené fyzickým stavem: rotace
pánve, zvýšený a asymetrický svalový
tonus zkracující jednu stranu trupu.

PROČ POUŽÍVAT POPRUH
pro zatažení ramene vpředu zpět k
zádové opěrce pro srovnání trupu v
sagitální rovině.

Držení těla bez korekce Korekce držení těla – fixační ramenní
popruhy U78.

Velice často se vyžaduje
pouze jeden popruh pro
zatažení ramene dozadu.

Někdy je ke stabilizaci
osoby třeba pouze
jeden široký
neoprenový hrudní
popruh, protože z
dokonale drží trup ve
středové poloze a
zajišťuje větší volnost
pohybu aktivním
osobám.

U80 široký neoprenový fixační hrudní popruh



Vesty a ramenní popruhy – průvodce výběrem

Jak vybrat vestu a ramenní popruhy:
Změřte šířku ramen, berte také v
úvahu změny hmotnosti, výšky a
oblečení.

D

Technické údaje k vestě s a bez zipu: C
Široká verze U74.W a U73.W

E
B

A

Úzká verze U74.N a U73.N

Jak vybrat správnou velikost hrudních
popruhů Změřte obvod trupu zepředu,
kde se popruh bude používat.

Technické údaje k ramenním popruhům.
U79 – Fixační ramenní   U78 – Fixační ramenní
popruhy typu H popruhy Basic

Délka trupu
XS 36–45 cm

S 46–55 cm
M 56–65 cm
L 66–75 cm
XL 76–85 cm

Technické údaje k hrudním
popruhům U80.

A B
XS 31,8 cm 7,6 cm

S 39,7 cm 8,9 cm
M 47,6 cm 10,3 cm
L 55,6 cm 11,4 cm
XL 63,5 cm 12,7 cm

XS (24 cm – 28 cm)

S (28 cm – 33 cm)

M (33 cm – 41 cm)

L (41 cm – 48 cm)
XL (48 cm – 56 cm)

A B C D E
XS 22 cm 13 cm 13 cm 4 cm 9 cm

S 23 cm 14 cm 16 cm 4 cm 12 cm

M 30 cm 18 cm 20 cm 4 cm 13 cm
L 38 cm 21 cm 23 cm 6 cm 13 cm

XL 46 cm 25 cm 27 cm 6 cm 16 cm

Délka neoprenu
S 24 cm
M 29 cm
L 34 cm

A B C D E
M 30,5 cm 18 cm 20,5 cm 4 cm 9 cm
L 38 cm 21,5 cm 23 cm 6 cm 10 cm

XL 46 cm 25,5 cm 27 cm 6 cm 10 cm

Délka neoprenu
S 31 cm
M 34 cm
L 41 cm
XL 47 cm
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