VERTEBRA

SET

ERH 51
ERH 65

ERH 64

ERH 63

Seria gorsetów ortopedycznych do stabilizacji kręgosłupa o budowie modułowej.
Umożliwia dobór i zestawianie poszczególnych elementów według
indywidualnych potrzeb pacjenta. Modułowy system dotyczy odcinka szyjnopiersiowego CTO, piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego TLSO oraz szyjno-piersiowolędźwiowo-krzyżowego CTLSO.
www.erhem.pl/gorsety

Możliwość dokładnego dopasowania zaznaczonych elementów poprzez ich doginanie.
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ERH 51
TRZYPUNKTOWY GORSET WG BAHLERA / VOIGTA

ERH 65
GORSET SZKIELETOWY
KRĘGOSŁUPA SZYJNO-PIERSIOWEGO

VERTEBRA
STABILIZACJA

SET

VERTEBRA
ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

STABILIZACJA

Diadem i halo.

Złamania trzonów oraz wyrostków stawowych
Pourazowa niestabilność o podłożu więzadłowo-mięśniowym
Zmiany zwyrodnieniowe - spondyloza / spondyloartroza
Unieruchomienie po operacjach krążka międzykręgowego
Deformacje kręgosłupa







DZIAŁANIE

Płynna regulacja długości
i szerokości szyn.

Doleczanie po gorsetowaniu gipsowym
Unieruchomienie po operacjach krążka międzykręgowego
Stabilne złamania kompresyjne trzonów oraz wyrostków stawowych
Złamania osteoporotyczne kręgów
Zmiany zwyrodnieniowe

ODCINEK PIERSIOWOLĘDŻWIOWOKRZYŻOWY / TLSO







SET

DZIAŁANIE

 Stabilizuje segmenty kręgosłupa w zakresie C3-Th3 lub C1-Th3.

 Gorset o działaniu wyprostnym, stabilizuje i odciąża kręgosłupa TLS głównie
w płaszczyźnie strzałkowej.

WŁAŚCIWOŚCI
WŁAŚCIWOŚCI

ODCINEK SZYJNOPIERSIOWY / CTO

Część piersiowa
 Wykonana jest ze stelaża metalowego, nie wymagającego konserwacji.
 Miękkie wykończenia gorsetu zapewnia komfort stosowania z możliwością ich
zdejmowania w celu przywrócenia czystości.
Część grzbietowa
 Wzmocniona jest 2 wyprofilowanymi metalowymi fiszbinami z możliwością
indywidualnego formowania.
 Pasy dociągowe umożliwiają regulację kompresji części piersiowej oraz grzbietowej gorsetu.
Gorset posiada dwie opcje stabilizacji odcinka szyjnego
– niską (diadem)
– wysoką (diadem i halo)
Otwarty charakter kołnierza ułatwia dostęp przednio-tylny oraz przyjmowanie pozycji leżącej.

ROZMIAR
WZROST PACJENTA W CM

S
do 145

L
powyżej 145

KARTA POMIAROWA gwarantuje precyzyjny dobór rozmiaru lub indywidualizację parametrów dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu

NFZ

ERHEM

9170.03 trwała
9170.15 trwała
9180.11 czasowa

ROZMIAR UNIWERSALNY
REGULACJA ODLEGŁOŚCI PELOTY ŁONOWEJ OD MOSTKOWEJ W ZAKRESIE OD 37 DO 53CM
KARTA POMIAROWA gwarantuje precyzyjny dobór rozmiaru lub indywidualizację parametrów dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu

Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa
Półgorsetowa orteza szyjna

ERH 65

NFZ

9170.05
9180.02
9170.04
9180.01

trwała
czasowa
trwała
czasowa

ERH 51

ERH 65
60

 Gorset wykonany jest ze stelaża metalowego, nie wymagającego konserwacji
 Peloty na zakończeniach gorsetu posiadają miękkie obszycia, z możliwością ich zmiany
na dodatkowy zestaw nakładek.
 Płynna regulacja wysokości oraz szerokości gorsetu, umożliwia jego indywidualne dopasowanie.
 Gorset posiada możliwość dodatkowego formowania pelot poprzez ich doginanie.

Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi
ERH 51
Gorset Jewetta

ERHEM

61

ERH 64
GORSET SZKIELETOWY KRĘGOSŁUPA
SZYJNO-PERSIOWO-LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO

ERH 63
GORSET JEWETTA

VERTEBRA

SET

STABILIZACJA

VERTEBRA
ZASTOSOWANIE

ZASTOSOWANIE

Złamania trzonów oraz wyrostków stawowych w różnym mechanizmie
Pourazowa niestabilność o podłożu więzadłowo-mięśniowym
Unieruchomienie po operacjach krążka międzykręgowego
Złamania patologiczne kręgów
Doleczanie pooperacyjne
Deformacje kręgosłupa








Złamania trzonów oraz wyrostków stawowych w różnym mechanizmie
Pourazowa niestabilność o podłożu więzadłowo-mięśniowym
Unieruchomienie po operacjach krążka międzykręgowego
Doleczanie pooperacyjne
Deformacje kręgosłupa
Złamania patologiczne

DZIAŁANIE

 Trójpłaszczyznowa stabilizacja kręgosłupa między Th6 - L5.

 Trójpłaszczyznowa stabilizacja kręgosłupa w zakresie C3-L5 lub C1-L5.

WŁAŚCIWOŚCI

WŁAŚCIWOŚCI

Część brzuszna umożliwia
 Regulację szerokości górnej części gorsetu.
 Zmianę wysokości gorsetu przez regulację ram bocznych.
 Przyjmowanie pozycji siedzącej dzięki profilowanej pelocie łonowej.
Część grzbietowa
 niska – obejmująca odcinek lędźwiowy
 wysoka – z ujęciem odcinka piersiowego-lędźwiowego
Gorset posiada dwie opcje stabilizacji odcinka szyjnego:
 niską (diadem)
 wysoką (diadem i halo)

Część brzuszna
 Zapewnia trzy płaszczyzny stabilizacji:
ogranicza ruch zgięcia i wyprostu, skłonów bocznych oraz rotacji kręgosłupa.
 Posiada regulację wysokościowo-szerokościową pelot tułowia oraz odcinka szyjnego.
 W celu indywidualnego dopasowania gorset posiada możliwość dodatkowego
formowania pelot poprzez ich doginanie.
Część grzbietowa
 Umożliwia łatwą adaptację do wysokiej sznurówki półsztywnej z podpaszkami
po zakończeniu leczenia z użyciem części brzusznej.
 Wyposażona jest w 4 wyprofilowane, metalowe fiszbiny: 2 pionowe oraz 2 poziome
z możliwością dodatkowego indywidualnego formowania.
Gorset posiada dwie opcje stabilizacji odcinka szyjnego:
 niską (diadem)
 wysoką (diadem i halo)

ROZMIAR
OBWÓD W BIODRACH W CM
ODLEGŁOŚĆ MIĘDZY PELOTĄ
PIERSIOWĄ A ŁONOWĄ W CM

S
6080

M
80105

L
105130

3745

4455

4658

ROZMIAR
OBWÓD PASA W CM

S
65-80

M
80-95

Możliwość modyfikacji do wysokiej
sznurówki z podpaszkami.

L
95-110

KARTA POMIAROWA gwarantuje precyzyjny dobór rozmiaru lub indywidualizację parametrów dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu

ODCINEK SZYJNOPIERSIOWOLĘDŹWIOWOKRZYŻOWY / CTLSO

ODCINEK PIERSIOWOLĘDŹWIOWOKRZYŻOWY / TLSO








DZIAŁANIE

Diadem.

STABILIZACJA

Diadem i halo.

Część grzbietowa opcjonalnie
z ujęciem całego kręgosłupa.

Diadem i halo.

SET

KARTA POMIAROWA gwarantuje precyzyjny dobór rozmiaru lub indywidualizację parametrów dla zapewnienia pełnej funkcjonalności wyrobu

ERHEM

9170.04 trwała
9180.01 czasowa
9170.03 trwała

Gorset Jewetta
Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa

ERH 63
NFZ

9170.03
9170.05
9180.02
9170.04
9180.01

trwała
trwała
czasowa
trwała
czasowa

ERH 64

ERH 63
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NFZ

Gorset szkieletowy unieruchamiający górny odcinek piersiowy kręgosłupa
Gorset reklinacyjny z rozwórkami śrubowymi

ERH 64

Gorset Jewetta

ERHEM

63

