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OSTEO TLS FIX 
Corset toraco lombo sacral de hiperextensie, pentru osteoporoză 
Ref. SRT 139           

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE            
Dragă utilizatorule! 
Îți mulțumim că ai ales produsele Triamed! Dorim să te informăm că produsele Triamed sunt confecționate din cele mai performante materiale, toate având certificate de 
calitate și testări de biocompatibilitate.   
Aceste produse sunt conforme cu Specificația tehnică și cu cerinţele Regulamentului (UE) MDR 2017/745 al Parlamentului European privind dispozitivele medicale şi 
respectă cerințele prevăzute în Anexa I –Cerințe generale privind siguranţa şi performanța- şi Anexa VIII – Reguli de clasificare. Conformitatea este declarată în baza 
Articolului 52(7), Anexa II şi Anexa III din MDR 2017/745. 
Aceste produse au certificate de înregistrare de la Ministerul Sănătății. 
 
Mărimi disponibile     

Mărimi 1 2 3 4 5 6 

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

Înălțimea corsetului în zona 
posterioară (cm) 

49-58 49-58 49-58 49-58 49-58 49-58 

Referință SRT139M1 SRT139M2 SRT139M3 SRT139M4 SRT139M5 SRT139M6 

Se măsoară circumferinţa taliei 
 
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. 
Poziționare 
Corsetul se va aplica din spate spre faţă, partea lată se fixează pe regiunea 
lombară, partea îngustă se va închide anterior, pe abdomen. Cele 2 benzi lungi 
se petrec în jurul umerilor, se introduc posterior în cele 2 catarame şi se aduc 
anterior, pe abdomen, după care se taie la lungimea dorită. Scaiul tip "crocodil" 
se repoziționează pe fiecare bandă și se închide anterior. Dacă este necesară, 
reglarea lungimii ansamblului metalic se face cu ajutorul a 4 șuruburi tip Inbus. 
Cheița tip Inbus este inclusă în cutia produsului. Pentru o aplicare corectă, partea 
lombară este perfect întinsă, fără cute. 

Curăţare     
Se spală manual cu apă caldă (40°C), nu se albeşte, nu se stoarce mecanic, nu 
se calcă, nu se curăță chimic!   
Depozitare 
La temperatura camerei, la loc uscat şi bine ventilat. 

 
 
 
 
 
Garanția legală de conformitate conform Legii nr. 449/2003: 2 ani. 
Garanția comercială a produsului: 30 zile.  
Data producției: vezi eticheta ambalaj. 
Data valabilității: fără termen de expirare.   
Pentru validarea garanţiei, vânzătorul trebuie să indice data cumpărării. Cumpărătorul este obligat să păstreze şi să prezinte Talonul de garanţie. 

Pentru soluționarea problemelor apărute în garanție se trec pe sesizare în mod obligatoriu, următoarele date: Referință articol, lotul și data fabricației, indicate pe cutia de 
ambalare a produsului. 
Termen de comunicare a soluționării: 15 zile. 
Sesizările și reclamațiile se trimit pe adresa de mail: suportclienti@triamed.ro 
 

TALON DE GARANŢIE 

30 zile de la data cumpărării produsului 

Lotul și data fabricației: 

Referința produsului: Data cumpărării: 

Motivul sesizării/reclamației: 

 

 

Semnătura şi ştampila vânzătorului 
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