
DEROYAL® ULTRALIGN®+ LSO/TLSO  
Powered by The Boa® Closure System  
Single Patient Use Only  
Not Made with Natural Rubber Latex  
Non-Sterile  
Rx Only  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Παρακαλούμε διαβάστε όλες τις οδηγίες, προειδοποιήσεις 
και προφυλάξεις πριν τη χρήση. Η σωστή εφαρμογή είναι 
απαραίτητη για την καλή λειτουργία του προϊόντος. 

 ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
Το DeRoyal® Ultralign®+ LSO/TLSO με Boa® Closure System προορίζεται για ισορροπία ευθυγράμμισης, 
υπερέκταση ή κάμψη κάμψης.  
 ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
Αυτό το προϊόν πρέπει να τοποθετείται από ιατρό (ή εξουσιοδοτημένο επαγγελματία) που είναι εξοικειωμένος με 
τον σκοπό για τον οποίο είναι υπεύθυνος. Ο γιατρός ή ο ιατρός είναι υπεύθυνος για την παροχή οδηγιών χρήσης 
και προφυλάξεων σε άλλους επαγγελματίες υγείας ή σε παρόχους υγειονομικής περίθαλψης που εμπλέκονται στη 
φροντίδα του ασθενούς καθώς και στον ασθενή. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας (ή τον κατάλληλα 
εξουσιοδοτημένο ιατρό) αμέσως εάν παρουσιάσετε αλλαγές αισθήσεων, ασυνήθιστες αντιδράσεις, πρήξιμο ή 
αυξημένο πόνο κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος. Ακολουθήστε τις οδηγίες του γιατρού σας  
(ή του κατάλληλα εξουσιοδοτημένου επαγγελματία) για το μήκος και τη διάρκεια χρήσης. 
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΓΕΘΩΝ 
Πραγματοποιήστε τρεις περιμετρικές μετρήσεις: 
1. 1 "κάτω από την άκρη του οστού του στήθους (ξυφοειδής μέθοδος) 
2. Γύρω από τη μέση (ομφαλός) 
3. Γύρω από το μεγαλύτερο τροχαντήρα ή το πληρέστερο περίγραμμα των γοφών 

INSTRUCTIONS FOR USE 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μια φανέλα πρέπει να φορεθεί κάτω από αυτό το στήριγμα. Για να τοποθετήσετε 
τον οπίσθιο πίνακα κάτω από την πλάτη, ο ασθενής πρέπει να έχει υποβοηθούμενη περιστροφή 
από το ύπτια μέχρι το πλάι. 
1. Πρώτα τοποθετήστε ένα φύλλο έλξης κάτω από τον ασθενή ενώ βρίσκονται ακόμα σε ύπτια 
θέση. Διπλώστε ένα φύλλο σε πλάτος 3 έως 3 ½ πόδια και σύρετέ το κάτω από την κάτω πλάτη 
και τους γοφούς του ασθενούς. Το πλάτος του φύλλου πρέπει να εκτείνεται από το μέσο κορμό 
έως το επίπεδο κάτω από τους γλουτούς. 
2. Για να στρέψετε τον ασθενή προς τη δεξιά πλευρά, ισιώστε το δεξί πόδι κρατώντας το 
αριστερό γόνατο λυγισμένο σε γωνία 90 μοιρών. Τοποθετήστε το δεξί βραχίονα πάνω από το 
κεφάλι (αγκώνας ευθεία) από το δεξί αυτί. Τοποθετήστε το αριστερό χέρι στην κοιλιά. 
3. Κατευθύνετε τον ασθενή για να διατηρήσετε τη θέση του ενώ το φύλλο έλξης χρησιμοποιείται 
για να το γυρίσετε στην πλευρά του. Οι ώμοι του ασθενούς πρέπει να κινούνται με τα ισχία τους 
για να αποτρέπεται η περιστροφή της σπονδυλικής στήλης κατά τη μεταφορά. 
4. Για να γυρίσετε τον ασθενή στη δεξιά πλευρά του, αγγίξτε τον ασθενή και πιάστε το φύλλο 
έλξης που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά του ασθενούς. Με την μέτρηση των τριών, τραβήξτε 
το φύλλο έλξης προς το μέρος σας περιστρέφοντας τον ασθενή στη δεξιά πλευρά του. Τραβήξτε 
αργά το φύλλο συρίγγισης, παρακολουθώντας τον ασθενή για άνεση και αποτρέποντας 
οποιαδήποτε περιστροφή της σπονδυλικής στήλης από την εμφάνιση. Τοποθετήστε ένα ή δύο 
μαξιλάρια ανάμεσα στα γόνατα του ασθενούς, ενώ βρίσκονται σε πλευρική θέση. 
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Οδηγίες εφαρμογής ασθενούς για το LSO / TLSO 
 
1. Πριν από την εφαρμογή, τραβήξτε προς τα έξω τα κουμπιά για να απελευθερώσετε το κορδόνι. 
2. Στερεώστε ή σύρετε το κλείστρο κάτω από τη χαμηλή πλάτη έτσι ώστε να μπορεί να ανακτηθεί 
από την άλλη πλευρά. Το κατώτερο (κάτω) τμήμα του οπίσθιου πλαισίου θα πρέπει να τοποθετείται 
ακριβώς επάνω από το κοκκύκιο και το ανώτερο (άνω) μέρος κάτω από την κατώτερη γωνία της 
ωμοπλάτης. (Εάν χρησιμοποιείτε TLSO, το ανώτερο τμήμα θα είναι κάτω από τη σπονδυλική στήλη 
της ωμοπλάτης.) 
3. Στη συνέχεια, ο ασθενής πρέπει να γυρίσει πίσω στη θέση του ύπτια. Κάνετε αυτό με το πάτημα 
του χεριού τους άνετα μπροστά από το στήθος τους. Βοηθήστε τον ασθενή τοποθετώντας το χέρι 
σας κάτω από την ωμοπλάτη και οδηγώντας τα στη θέση τους κρατώντας τα γόνατά τους λυγισμένα 
και τα ισχία τους παράλληλα με τους ώμους τους. Αφαιρέστε το μαξιλάρι από τα γόνατα του 
ασθενούς και τοποθετήστε το στην άκρη. 
4. Τοποθετήστε τους ιμάντες πρόσδεσης του πλευρικού κλείστρου σε κάθε πλευρά του οπίσθιου 
πλαισίου. Χαλαρώστε απαλά τους ασθενείς πίσω (οπίσθια κλίση της πυέλου) έναντι του οπίσθιου 
πλαισίου ενώ διατηρείτε τα γόνατα άνετα λυγισμένα (κάμπτονται). Τοποθετήστε το εμπρόσθιο 
(εμπρόσθιο) πάνελ στην κατάλληλη θέση 1 "πάνω από το ηβικό κόκαλο. 
5. Ασφαλίστε τα εξαρτήματα του πλευρικού κλεισίματος εφαρμόζοντας πρώτα τις ταινίες στην 
αριστερή πλευρά και μετά στα δεξιά. Βεβαιωθείτε ότι τα εξαρτήματα πλευρικού κλεισίματος είναι 
συμμετρικά το ένα από το άλλο και είναι ίσα από το κέντρο έτσι ώστε να μην είναι ο πίνακας 
Στροφή ή περιστροφή. Το σύστημα στερέωσης του πλευρικού κλεισίματος πρέπει να περιβάλλει το 
σχήμα της ανατομίας του ασθενούς. 
6. Σε κάθε πλευρά της όρθωσης ο ασθενής θα βρει έναν πίνακα. Ενώ ο ασθενής βρίσκεται σε ύπτια 
θέση, πιέζει τα κουμπιά για να εμπλακεί και έπειτα γυρίστε δεξιόστροφα για να σφίξετε τα 
κορδόνια. Περιστρέψτε τα πλήκτρα ταυτόχρονα για να εξασφαλίσετε την ομοιόμορφη συμπίεση. 
Περιστρέψτε τα πλήκτρα μέχρι να επιτευχθεί ένα άνετο επίπεδο συμπίεσης. Αυτή η συμπίεση είναι 
πλήρως ρυθμιζόμενη και μπορεί να απελευθερωθεί ή να σφιχτεί με τη βοήθεια των επιλογέων για 
να προσαρμοστεί στις ανάγκες του ασθενούς. 

Για την τοποθέτηση ασθενή από την πλάτη του στο πλάι. 
 
1. Κρατώντας τα πόδια του ασθενούς μαζί, λυγίστε απαλά τα γόνατά τους, παρακολουθώντας τον 
ασθενή για πόνο. Γυρίστε τα γόνατα σε ορθή γωνία ή περίπου 90 °. 
2. Τοποθετήστε το βραχίονα του ασθενούς, εκτεταμένα πάνω από το κεφάλι με τον αγκώνα 
απευθείας στην πλευρά στην οποία θα γυριστούν. Δώστε εντολή στον ασθενή να σας βοηθήσει 
καθώς μεταβαίνετε από μια πλευρά που βρίσκεται σε μια καθιστή θέση. Καθοδηγήστε τους να 
σπρώξουν με τον κάτω αγκώνα, καθώς διατηρείτε τη στάση τους και τους βοηθάτε να κατεβάσουν 
τα πόδια τους στο πάτωμα. Ο ώμος πρέπει να διατηρείται πάνω από τους γοφούς καθώς ο ασθενής 
επανατοποθετείται, αποτρέποντας την πλευρική κάμψη ή την περιστροφή της σπονδυλικής στήλης. 
3. Βοηθήστε τον ασθενή τοποθετώντας το ένα χέρι κάτω από τον ώμο κάτω πλευράς και το ένα χέρι 
ακριβώς πίσω από την κάμψη στα γόνατα. Με την μέτρηση των τριών, σηκώστε ταυτόχρονα προς τα 
πάνω τον ώμο και στηρίξτε τα κάτω πόδια καθώς κατεβαίνουν στο πάτωμα. Ο στόχος είναι να 
κρατηθούν οι ώμοι ακριβώς πάνω από τη λεκάνη καθώς μεταφέρεται ο ασθενής. 

Επιβεβαιώστε την τοποθέτηση της όρθωσης 
1. Ελέγξτε ξανά τη θέση των εμπρόσθιων και των οπίσθιων πλαισίων, βεβαιώνοντας ότι η όρθωση 
βρίσκεται σε μέση θέση με τη σπονδυλική στήλη και ότι δεν έχει μεταναστεύσει προς τα πάνω ή 
προς τα κάτω. 
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Επιλογές TLSO 
Επέκταση της οπισθίας οσφυϊκής χώρας (DLE) 
Εφαρμογή 
Κατά τη χρήση της οπισθίας οσφυϊκής επέκτασης, ανατρέξτε στο Βήμα # 5 στις Οδηγίες 
Εφαρμογής Ασθενούς LSO / TLSO. Πριν τραυματίσουν τον ασθενή σε θέση σε ύπτια θέση, 
ασφαλίστε το DLE όπως φαίνεται στο σχήμα 1α. Στη συνέχεια, φέρτε τον ιμάντα DLE και το 
μαξιλαράκι πάνω από πάνω στον ώμο και πίσω κάτω από το βοηθητικό άκρο και σφίξτε το με 
το ζευγάρωμα στο οπίσθιο τμήμα. Βλέπε Σχήμα 1β. Στην αντίθετη πλευρά, απελευθερώστε το 
κλικ και κλείστε την πόρπη, Σχήμα 1γ. 
Βεβαιωθείτε ότι τοποθετήσατε τον ιμάντα και το μαξιλαράκι όπου μπορούν να ανακτηθούν 
μετά την επαναφορά του ασθενούς στη θέση του ύπτια. Στη συνέχεια, ανακτήστε τον ιμάντα 
και το μαξιλαράκι και συνδέστε το κουμπί και Κλείστε την πόρπη έτσι ώστε η σπονδυλική 
στήλη να μην παρουσιάζει αξονικό φορτίο. Ο ασθενής θα πρέπει πάντα να βρίσκεται σε ύπτια 
θέση όταν σφίγγει τους ιμάντες αγκίστρου. Επιτύχετε μια άνετη εφαρμογή όπως φαίνεται στο 
σχήμα 1δ. 
2. Οπίσθια θωρακική επέκταση (PTE) 
Εφαρμογή 
Κατά τη χρήση της οπίσθιας θωρακικής προέκτασης, ανατρέξτε στο Βήμα # 2 στην εφαρμογή 
ασθενούς LSO / TLSO 
Οδηγίες. Πριν τραβήξετε τον ασθενή σε θέση σε ύπτια θέση, ασφαλίστε το PTE όπως 
φαίνεται στο σχήμα 2. Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό του PTE είναι η ικανότητά του να 
εκτείνεται πέρα από τη σπονδυλική στήλη της ωμοπλάτης. Ωστόσο, η βάση της καμπύλης δεν 
θα πρέπει να εκτείνεται πέρα από το C7-T1. Αφού τοποθετήσετε τη συσκευή, σιγουρευτείτε 
ότι μπορείτε να ανακτήσετε τους ιμάντες πριν την επαναφορά του ασθενούς στη θέση του 
ύπτια. 

3. Θωρακικό Pad Kit (SPK) 
Εφαρμογή 
Κατά την τοποθέτηση και τη διαμόρφωση του Θωρακικού υποστρώματος ανατρέξτε στο Βήμα # 5 
στην εφαρμογή ασθενών LSO / TLSO 
Οδηγίες. Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να έχετε προκαθορίσει το σωστό μέγεθος ορθύματος για 
τον ασθενή σας και είστε έτοιμοι να συνδέσετε το SPK. Το πρώτο βήμα είναι να χαλαρώσετε τα 
εξαρτήματα του πλευρικού κλεισίματος, αποσυνδέοντας τους δακτυλίους. Αφαιρέστε το 
εμπρόσθιο ένθετο όπως φαίνεται στο σχήμα 3α και σύρετε τη ράβδο Θωρακικού Pad Kit στην 
εγκοπή του εμπρόσθιου ενθέματος. Τοποθετήστε το εμπρόσθιο ένθετο πάνω από το πρόσθιο 
ύφασμα σαν να εισάγεται μέσα στο πλαίσιο, Εικόνα 3b. Στη συνέχεια, καθορίστε το μήκος του 
Θωρακικού Pad Kit . Το κέντρο της ανώτερης άκρης του Θωρακικού Pad Kit πρέπει να είναι 1-2’’ 
κάτω από τη στερνική εγκοπή. Βλέπε Εικόνα 3γ. Αφού προσδιορίσετε το σωστό μήκος, 
χρησιμοποιήστε τις δύο βίδες που περιλαμβάνονται για να στερεώσετε τη ράβδο βάτας εμπρόσθιο 
πλαστικό ένθετο. Εισαγάγετε το πρόσθιο πλαστικό με την προσαρμοσμένη ράβδο βάτας πίσω στο 
πρόσθιο πλαίσιο. Τοποθετήστε τους ιμάντες PTE πάνω από τους ώμους, περάστε μέσα από το 
κούμπωμα και επιστρέψτε στο αφαιρούμενο άγκιστρο και στις δύο πλευρές, όπως φαίνεται στο 
σχήμα 3d. Μόλις τοποθετηθεί το PTE, σπρώξτε τα κουμπιά προς τα εμπρός για να εμπλέξετε και 
έπειτα γυρίστε δεξιόστροφα για να σφίξετε τα πλευρικά κλείστρα και για να επιτρέψετε την 
εφαρμογή του SPK. Οι ιμάντες PTE θα πρέπει επίσης να σφίγγονται και ο τυχόν πλεονάζων ιμάντας 
να έχει αποκοπεί. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 
Αφαιρέστε ένθετα από τα μπροστινά και πίσω πλαίσια. Πλύνετε το χέρι σε δροσερό νερό με ήπιο υγρό σαπούνι. 
Μην χρησιμοποιείτε ισχυρά απορρυπαντικά ή λευκαντικά, καθώς και τα δύο μπορεί να είναι επιβλαβή για το 
υλικό. Ξεπλύνετε προσεκτικά και σκουπίστε την υπερβολική ποσότητα νερού από την υποστήριξη με καθαρή 
πετσέτα. Προσεκτικά τεντώστε τη στήριξη στο κανονικό της σχήμα και βάλτε επίπεδη για να στεγνώσει. Δεν 
συνιστώνται σιδερώστρα ή αυτόματα στεγνωτήρια. 
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