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Ortéza na záda s fixačními popruhy S3041  

- Ortéza poskytuje podporu zádovým svalům a stabilizuje břišní tlak. 
- Snižuje zatížení páteře a meziobratlových plotének.  
- Je vyrobena z prodyšného aeroprenu (zdravotně nezávadný neopren s mikroventilací). 
- Zúžený střih ortézy zajišťuje pohodlné nošení. 

- Zesílený nastavitelný popruh pro individuální kompresi. 
- Univerzální velikost (jedna velikost padne většině).  

 
Ortéza Dr. Frei PRO je navržena tak, aby pomohla snížit nežádoucí nebo nadměrné pohyby dolní části zad. 

Doporučuje se v případě chronické bolesti zad, stejně jako při sportovních nebo pracovních aktivitách. Variabilní 
upevnění zajišťuje těsné, ale pohodlné nošení a vyjímatelná výztuha je navržena tak, aby během aktivity 

napomáhala masáží bederní části od svalové křeče.  
Díky odolnému, pružnému a prodyšnému materiálu s plastovými výztuhami poskytuje ortéza spolehlivou podporu 
bederní oblasti, uvolnění zádových svalů a normalizaci krevního oběhu.  
 
Doporučení pro použití: Před použitím se poraďte se svým lékařem. Doporučuje se nosit přímo na tělo 

nebo spodní prádlo. Individuální léčbu a dobu používání stanoví lékař.  
Kontraindikace: Lokální onemocnění kůže, individuální intolerance na použitý materiál. 
 

Rozměry 
Velikosti Maximální 

odchylka UNIVERZÁLNÍ VELIKOST 

Obvod pasu, cm 70-110 ± 1,0 cm 

 
Jak správně nasadit ortézu: 

 

Údržba: Perte s jemnými čisticími prostředky při teplotě do + 35 ° C. Neotírejte ani neždímejte při praní 

a oplachování. Sušte mimo zdroj tepla. Nežehlete. Nebělte. (Nepoužívejte bělicí prostředky obsahující chlor. 
Nepoužívejte chemické čištění. 
Upozornění: Používejte pouze za účelem, ke kterému byla ortéza vyrobena. Doba používání může být upravena 

pouze na základě doporučení lékaře. Výrobek se nedoporučuje nosit do 30 minut po aplikaci lokálních hřejivých 
mastí.  
Složení: aeropren - 50%, polyester - 20%, bavlna - 15%, latex – 5%, kapron 5%, plastové výztuhy, pěnová 

výstelka. 
Podmínky skladování: Skladujte na suchém místě při teplotě od +5ºС do +40ºС. Udržujte mimo dosah přímého 

slunečního svitu. 
Datum výroby: Uvedeno na obalu. 
Velikost: Univerzální 
 
Distributor: medHaus s.r.o., Kačírkova 986/11, 158 00, Praha 5, Tel: 226 202 268,  

e-mail: medhaus@medhaus.cz, www.medhaus.cz, www.medpack-group.cz 
Výrobce: Medtex Swiss Ltd, 15 Konservna str., Gabrovo, Bulgaria 5300 tel.: +359 888 059 356,  

e-mail: info@medtex-swiss.ch, medpack-group.com, medtex-swiss.ch, dr-frei.com Dr. Frei is a registered 
Trademark of FreiCare Swiss AG, Switzerland. A Swiss Brand. 
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