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Mărimi Circumferinţa taliei 
(cm)

Înălţimea corsetului  
în zona posterioară (cm)

1 65-75 53

2 75-85 53

3 85-95 54

4 95-105 54

5 105-115 55,5

6 115-125 55,5

Mărimi disponibile

Corset toraco-lombo-sacral, AEROTEC TLS
Cod: SRT 131

Indicaţii
Se utilizează în caz de hernii de disc, lombalgii, post intervenţii chirurgicale, 
osteoporoză, susţinerea coloanei dorso-lombare.

Descriere
Este realizat din material textil rigid, care permite circulaţia aerului, prevăzut cu:
• 2 atele din material plastic pentru susţinere, situate pe zona lombară
• 2 atele din material plastic pentru susţinere, situate pe zona abdominală 

(poziţionate oblic pentru a permite flexia coapsei pe abdomen)
• 4 atele paravertebrale lungi din material plastic, pentru susţinere
• 2 benzi elastice de 5,5 cm care asigură compresie la nivel lombar
• 2 benzi elastice de 5,5 cm ce cuprind umerii şi sunt fixate pe torace. Benzile 

sunt prevăzute cu manșoane (din burete captușit cu bumbac) pentru 
protecţie axilară.

Închiderea se face anterior cu scai.
Lăţime - anterior 18 cm, posterior - înălţimea corsetului variază 
între 53 - 55,5 cm, în funcţie de mărime.
Pentru o aplicare cât mai ușoară este prevăzut cu benzi ajutătoare.
Cele 4 atele din material plastic stabilizează coloana toraco-lombară reducând 
ușor lordoza și cifoza, iar compresia pe care o exercită benzile elastice sti-
mulează metabolismul local, reducând astfel tensiunea musculară și durerea. 
Cele 2 benzi elastice care cuprind umerii şi sunt fixate pe torace, corectează 
prin tracţiune poziţia trunchiului.

Compoziţie
Material textil: interior - bumbac 100%, exterior - poliester 100%. 
Între cele două se regăsește un strat de spumă poliuretanică.

Proprietăţile materialului
Ansamblul cașerat se comportă ca un regulator de umiditate: transferă 
transpiraţia corpului prin absorbţia acesteia de către ţesătura de bumbac, către 
spuma PU și exterior, plasa spaţializată asigurând un transfer rapid al umidităţii.

Componentele ansamblului caşerat 
• Spaziato - este o plasă spaţializată numită și 3D datorită formei specifice, 

similară fagurelui de albine, firul având compoziţia de poliester. Are un aspect 
particular permiţând o permeabilitate a aerului foarte mare. 

• Moltopren (MTP) - spumă poliuretanică cu celule deschise, permeabilă la 
aer (fluxul de aer în ambele sensuri este invers proporţional cu densitatea 
spumei) și foarte mare absorbant de umiditate. 

• Jersey cotone SOFT - ţesătură de bumbac 100% sau bumbac cu spandex - 
elastan (pentru creșterea elasticităţii).

SOFT
Codificarea tratamentului balsamic al ţesăturii din bumbac pentru a-i asigura 
moliciune la atingere și pentru a evita iritarea pielii.

SANITIZED
Material special tratat pentru a-i asigura proprietăţi antibacteriene.

• plasă spaţializată 
numită și 3D

• închiderea se face 
anterior cu scai

• manşoane pentru 
protecţie axilară

Detalii produs

• se măsoară circumferinţa 
taliei

• se măsoară înălţimea 
spatelui

Mărimi 1 2 3 4 5 6

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

Cod SRT132M1 SRT132M2 SRT132M3 SRT132M4 SRT132M5 SRT132M6

Mărimi disponibile

Se măsoară circumferinţa taliei

SLIMTEX 
Corset lombo sacral 
Cod: SRT 132

Indicaţii
Se utilizează în diverse afecţiuni la nivel abdominal. Recomandat persoanelor 
active, sportivilor.

Descriere
Este realizat din material textil. 
Închiderea se face anterior cu scai. 
Lăţime: anterior 25 cm, posterior 28 cm.
Orteza are efecte termice, putând fi utilizată în timpul exerciţiilor fizice, 
pentru slăbit.

Compoziţie
Neopren acoperit pe ambele părţi cu material textil, poliester 100%. 

Proprietăţile materialului
• Structura celulară microporoasă a neoprenului, cu proprietăţi excelente 
de absorbţie a șocului și păstrare a căldurii, asigură protecţie termică 
perfectă. Efectele termice contribuie la îmbunătăţirea circulaţiei sanguine 
și relaxarea musculaturii.
• Datorită texturii elastice a materialului, produsele din neopren fixează 
și protejează zonele pe care le acoperă, conferindu-le flexibilitate. Fără 
să limiteze mișcările articulaţiilor și a mușchilor, neoprenul asigură o 
distribuire uniformă a presiunii în timpul mișcării.

• închiderea se face 
anterior cu scai

• neoprenul asigură o 
distribuire uniformă 
a presiunii în timpul 
mișcării

Detalii produs


