
Wzmocniony 
kołnierz szyjny
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Wskazania
• Łagodne lub umiarkowane 

zniekształcenia kręgosłupa szyjnego 
(uraz kręgosłupa szyjnego)

• Zawroty głowy pochodzenia szyjnego
• Artroza kręgosłupa szyjnego
• Umiarkowane dyskopatie z 

towarzyszącym zespołem bólu 
szyjno-ramiennego
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Headquarter: ORTHOSERVICE AG
Via Milano 7 · CH-6830 Chiasso (TI) · Switzerland

Tel. 0041 (0) 91 822 00 88 · Fax 0041 (0) 91 822 00 89
info@orthoservice.com · www.orthoservice.com
Niederlassung Deutschland: Orthoservice Deutschland GmbH
Flugstraße 8 · D-76532 Baden-Baden · Deutschland
Tel. 0049 (0) 7221 991 39 11 · Fax 0049 (0) 7221 991 39 13
info@orthoservice.de · www.orthoservice.de
Siedziba w Polsce: Orthoservice Polska Sp. z o. o.
ul. Warszawska 416a · 42-209 Częstochowa · Polska
Tel.  +48 (0) 34 340 13 10
info@orthoservice.pl · www.orthoservice.pl
Sede italiana: RO+TEN S.r.l.
Sede legale: Via Marco De Marchi, 7 · I-20121 Milano (MI) · Italia
Sede operativa e amministrativa:
Via Comasina, 111 · I-20843 Verano Brianza (MB) · Italia
Tel. 0039 039 601 40 94 · Fax 0039 039 601 42 34
info@roplusten.com · www.roplusten.com

Società soggetta a Direzione e Coordinamento (art. 2497bis CC):
Orthoservice AG (CH) · 6830 Chiasso (TI) · Switzerland
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Kod REF. 20304
Rozmiar S M L XL
Obwód szyi cm 30/35 36/41 42/47 48/53
Wysokość cm 6-8-10-12 6-8-10-12 6-8-10-12 6-8-10-12
Kolor szary
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Przyspiesza 
gojenie i 

łagodzi ból

Bolesna szyja

Innowacyjny produkt 
medyczny

Sektor szyjny jest najmniej chronionym 
odcinkiem kręgosłupa, dlatego też jest on 
wyjątkowo narażony na skręcenia (napinanie 
prążków mięśniowych i ścięgien) lub choroby 
kostno-stawowe (choroba zwyrodnieniowa 
stawów i dyskopatie), które mogą być 
szczególnie upośledzające.

Nawet błahe ruchy, takie jak obracanie lub 
nieznaczne pochylanie głowy, powodują 
ból, który może promieniować do barków 
i ramion, z silnym uczuciem sztywności, a 
czasem zawrotów głowy. 

Najważniejszym działaniem w tym 
przypadku jest ograniczenie ruchów w 
jak największym stopniu, niestety, do 
tej pory trzeba było wybierać między 
sztywnym, skutecznym i niewygodnym 
kołnierzem a miękkim, wygodnym, lecz 
mało efektywnym. Cervistrong, to wynik 
innowacyjnego projektu, łączącego 
w sobie wydajność i komfort, 
jakich nigdy wcześniej nie 
widziano.

USZCZELNIENIE 
PÓŁSZTYWNEGO 
KOŁNIERZA
Specjalny sztywny 
rdzeń z polietylenu, że 
wzmocnionymi krawędziami 
z tworzywa polimerowego, 
unieruchamia kręgosłup 
szyjny, wspomagając jego 
funkcję podporową. Nie 
wyczuwalny po założeniu.

KOMFORT 
PIANKOWEGO 
KOŁNIERZA
Konstrukcja wykonana jest 
z miękkiej gumy piankowej. 
Anatomiczny kształt 
kołnierza, dopasowuje 
się również do szyji 
pacjenta, podążając za jego 
indywidualna krzywizną 
żuchwy i karku.

NIEZAWODNY, 
WYGODNY I 
PRAKTYCZNY
Kołnierz pokryty jest 
miękką dzianiną 
dżersejową, która sprawia, 
że jest on przyjemny 
w kontakcie ze skórą. 
Zapinany z tyłu na rzep, 
zapewnia szybkość i 
prostotę w użyciu.

Solidny rdzeń 
polietylenowy z 
wykończeniem 
z tworzywa 
polimerowego.

Miękka 
struktura pianki, 
anatomicznie 
ukształtowana.

Zewnętrzna 
tkanina 
dżersejowa i 
zapięcie z tylu 
na rzep.


