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JEWETT KORZET

INFORMACE PRO PACIENTY
Co je to Jewett korzet?
Jde o ortézu zhotovenou z pevného
konstrukčního rámu tvořenou třemi
pevnými pelotami, které jsou umístěny na hrudníku, v podbřišku a v oblasti
páteře. Opěrné tlakové peloty se individuálně nastavují a tvarují. Konstrukční
rám je vyroben z aluminiové slitiny, která
je lehká, dobře tvarovatelná a současně
pevná. Jako bandáž se používá pěnový, dobře omyvatelný plast. Korzet je
vždy vyráběn na míru dle váhy a výšky
pacienta a přiložen technikem, který
jej seřídí podle tělesné konstituce. Též
rozhoduje, jestli se jedná o ženu nebo
muže. Objednává se u protetických firem a je plně hrazen zdravotními pojišťovnami.

K čemu slouží?
Korzet slouží nejčastěji k znehybnění
páteře v hrudní a bederní oblasti Potřebného biomechanického účinku je
dosaženo tříbodovým působením opěrného tlaku na hrudní kost, stydkou kost
a o postižené místo na páteři pomocí zádové peloty. Tím dochází ke snížení zátěže
jednotlivých segmentů obratlových těl.
Indikací k nošení Jewett korzetu mohou
být osteoporotické zlomeniny, metastázy
v oblasti páteře, traumatické a posttraumatické stavy, poruchy meziobratlových
plotének a pooperační léčba.
Omezuje boční pohyby, rotaci trupu a fixuje páteř. Korzet se obvykle
přikládá na dobu, kterou určí předepisující lékař.

Jak Jewett korzet používat?
•
•
•
•
•
•

ortéza se navléká vleže pokud možno ne na holé tělo (velmi
dobré je obléknout si pod ni bavlněné tričko),
nejprve přiložte ortézu na hrudník, otočte se na bok a protáhněte pod sebou zadní pelotu tak, aby byla uprostřed páteře,
zapíná se na boku – vyřezané otvory v kůži navlečte na vyčnívající úchytky,
na opačné straně je pojistka, která zajišťuje bezpečné upevnění
na tělo – tu zaklapnete tak, že ji otočíte směrem na břicho a potáhnete mírně dolů,
nyní můžete vstát z lůžka,
ortéza se nesmí posouvat, sklouzávat, otáčet ani nepřiměřeně
tlačit na kůži.

Upozornění
V místě tlaku peloty může kůže začervenat a může být mírně bolestivá nebo oteklá. Zhruba do 14 dnů by tyto příznaky měly vymizet.
Jestli by však problémy přetrvávaly déle a v silnějším rozsahu, navštivte lékaře na ortopedické ambulanci nebo kontaktujte firmu,
která korzet vyrobila. Jewett ortézu nesmíte libovolně upravovat.
Místo, které by tlačilo, můžete vypodložit tenkým molitanem.
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