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• ansamblu de atele 
metalice S-form

transfer de aer

• benzi rigide, reglabile  
prin tăiere

• închiderea se face anterior 
cu scai

OSTEO TLS FIX 
Corset toraco lombo sacral de hiperextensie, pen-
tru osteoporoză
Ref. SRT 139

Indicaţii
Se utilizează în caz de hernii de disc incipiente, lombalgii, post intervenţii 
chirurgicale, în caz de osteoporoză, pentru susţinerea coloanei 
toracolombosacrale în afecţiuni cronice. Prin remodelarea ansamblului 
metalic se poate realiza hiperextensia coloanei vertebrale. 

Descriere
Este realizat din material textil, prevăzut cu:
• un ansamblu metalic din 2 componente S-FORM, reglabil pe lungime 
între 45-55 cm, situat pe componenta posterioară, pentru susţinerea 
coloanei toracolombosacrale. Reglarea lungimii ansamblului metalic se 
face cu ajutorul a 4 șuruburi tip Inbus. Cheiţa tip Inbus este inclusă.
• 2 atele din material plastic situate pe componenta anterioară, pentru 
susţinerea zonei abdominale
• 2 benzi semirigide care înconjoară umerii şi toracele, corectând prin 
tracţiune poziţia trunchiului. Benzile au o componentă elastică și una 
rigidă, se poziţionează peste capul humerusului și sunt reglabile prin 
tăiere. Se introduc în 2 catarame și se readuc în faţă pe abdomen. Cele 2 
catarame sunt fixate pe un suport mobil, prevăzut cu scai. Acesta se poate 
repoziţiona pe toată lungimea coloanei, în funcţie de necesităţi. Cu cât se 
poziţionează mai jos, cu atât mai mică este presiunea din zona subaxilară.
Cele 2 benzi sunt reglabile. Pentru scurtarea benzilor, se îndepărtează 
scaiul tip "crocodil" de pe extremităţi, se taie banda la lungimea optimă şi 
se repoziţionează scaiul. Închiderea se face anterior cu scai.
Lăţime: anterior - 16 cm, posterior - înălţimea corsetului variază între 49 - 
58 cm, la fiecare mărime.
Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare. 
Ansamblul metalic şi atelele din material plastic stabilizează regiunea 
toracolombosacrală reducând lordoza și cifoza.

Compoziţie
Materialul textil rigid compus din poliester are o structură ce permite 
circulaţia aerului în ambele direcţii.

Detalii produs

• Culoare disponibilă: 
negru
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Mărimi 1 2 3 4 5 6

Circumferinţa taliei (cm) 65-75 75-85 85-95 95-105 105-115 115-125

Înălţimea corsetului în zona posterioară (cm) 49-58 49-58 49-58 49-58 49-58 49-58

Referinţă SRT139M1 SRT139M2 SRT139M3 SRT139M4 SRT139M5 SRT139M6

Se măsoară circumferinţa taliei

 Mărimi disponibile


