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ERH 65 GORSET SZKIELETOWY KRĘGOSŁUPA SZYJNO–PIERSIOWEGO

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY ZAKŁADANIU GORSETU - ETAP PRZYGOTOWANIA GORSETU
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1.Demontaż części szyjnej:
1.1 Odpiąć boczne taśmy łączące peloty potyliczną oraz podbródkową.
1.2 Odkręcić blokadę pręta stabilizującego część szyjną – jedną śrubę odkręcić
całkowicie, drugą tylko poluzować. Odchylić blokadę i zdjąć całkowicie uprząż
odcinka szyjnego
2. Oddzielić część grzbietową od części brzusznej gorsetu poprzez odpięcie
wszystkich taśm.

3. Regulacja części brzusznej gorsetu:
3.1 Peloty piersiowe mieszczone powinny być na wysokości mięśnia piersiowego
większego, pod obojczykami,
3.2 Dystans gorsetu od tułowia wyregulować poprzez dogięcie pelot piersiowych
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5

4. Regulacja części szyjnej/podbródkowej
4.1 Ustawić pelotę pod brodą na odpowiedniej wysokości oraz unieruchomić w tej
pozycji poprzez dokręcenie śrubami.
4.2 Odpowiednio wymodelować pionowy wspornik poprzez jego dogięcie, tak aby
zapobiec nadmiernemu wysuwaniu lub cofaniu brody (protrakcja/retrakcja)

5. Regulacja części grzbietowej - uformować metalowe fiszbiny poprzez doginanie:
2 pionowe
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6. Część grzbietową wsunąć pod pacjenta:
6.1 Obrócić pacjenta na bok i wsunąć pod plecy pacjenta;
ewentualnie:
6.2 Po ugięciu kolan, wsparciu pacjenta na stopach i przedramionach
oraz uniesieniu tułowia, wsunąć część grzbietową pod plecy pacjenta.
7. Położyć stelaż brzuszny na pacjencie i zapinać paski w kolejności jak na rysunku (A - D).
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8. Założyć uprząż szyjną oraz przykręcić zaczep zdemontowanej części szyjnej,
wyregulować kąt ułożenia peloty potylicznej i zapiąć boczne rzepy łączące peloty.
9. W przypadku stosowania gorsetu z wysoką stabilizacją odcinka szyjnego (diadem
i halo). Zapiąć dodatkową taśmę na czole oraz 2 taśmy boczne pod brodą na pelocie
podbródkowej.
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