
Cut-4-Custom 
LSO & TLSO

3D-LITE™

Valmista
YKSILÖLLINEN 
SELKÄORTOOSI 
nopeasti ja 
yksinkertaisesti!



Lämmitä uunissa 70-
80ºC as teessa tai 
lämpöpuhaltimella noin 
3 minuuttia. 

Muotoile selkäosa po-
tilaan selkää vasten. 

Kiedo joustava sidos tai 
elastinen tukivyö vyötärön 
ympärille, kunnes materi-
aali on jähmettynyt. 

Lämmitä etuosa ja 
muotoile se potilaalle. 
Sulje tarranauhat 
huolellisesti. 
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Yksilöllinen LSO tai TLSO

CUT-4-CUSTOM
Kun tarvitset yksilöllisesti 

muotoillun korsetin! 

• C4C on valmistettu 3D-LITE™ matalalämpö-
 muovimateriaalista. 
• Nauhat ja soljet ovat valmiiksi asennettuja etu- ja   
 takaosaan. Etu- ja takaosa ovat valmiita lämmitettä-
 viksi ja muotoiltaviksi potilaan ylle. 
• 2 eri korkeutta, jotka sopivat eri diagnooseille ja 
 hoitomenetelmille. 
• Etu- ja takaosat myydään erikseen, minkä vuoksi 
 eri korkeuksia on mahdollista yhdistellä. 

Indikaatiot
•  Post-operatiivinen käyttö, kompressiomurtumat ja selkärangan
   immobilisaatio. 

3D-LITE™



Muotoile etuosa. Aseta joustava sidos tai 
elastinen tukivyö taka- ja 
etuosan päälle ja anna 
jähmettyä. 

Varmista korsetin 
istuvuus istuma- ja 
seisoma-asennossa. 
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alle 30 minuutissa!!!
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Ensimmäinen asiakaskäynti 
• Materiaali on pehmeää ja valmis muotoiltavaksi 
 asiakkaan ylle alle 10 minuutissa. 
•  Yksilöllisesti valmistettu LSO tai TLSO -korsetti 
 on valmis alle 20 minuutissa. 
•  Voidaan lämmittää ja muotoilla uudelleen!
•  Esiasennetun nauhan paikkaa voidaan muuttaa 
 toiseen kohtaan yksilöllisen tarpeen mukaan. 

Ihanteellinen muotoiltavuus ja istuvuus

• Materiaali joustaa vain yhteen suuntaan 

• Materiaali on stabiili kaikkiin suuntiin 

Mukavamman tuntuinen ja käyttäjäystävällisempi 

• Hengittävä 

• Kevyt 

• Myrkytön - ei aiheuta ihoärsytystä 

• Voi käyttää suihkussa

3D-LITE™

3D-LITE™ on kolmiulotteinen polyesterimateriaali, joka on kä sitelty 
kovetetulla matalalämpömuovilla. 
3D-LITE on täysin myrkytön materiaali, josta ei irtoa hai-
tallisia aineita sitä kuumennettaessa, työstettäessä tai sen 
jähmettyessä. Materiaalia voidaan käsitellä ilman käsineitä 
tai kipsihuoneen vaativaa ilmastointia. Se on vaaraton 
työskentelyyn ja käyttöön, myös raskaana oleville, 
allergisille henkilöille tai astmaatikoille. 



Koko
Koko määritellään vy-
ötärönympäryk-sen mukaan. Mitta saa 
olla jokseenkin tiukka. Mittaa myös 
korkeus kokoon nähden. Valitse sopiva 
koko taulukosta.

Tuotekuvaus Ympärysmitta 
cm:ssä

Etuosan 
korkeus 
cm:ssä

Takaosan ko-
rkeus cm:ssä

min max

LSO, XS/S 60 75 19,5 30

LSO, S/M 70 90 19,5 31,5

LSO, M/L 85 105 21,5 33,5

LSO, L/XL 95 120 24,5 35

LSO, XL/XXL 115 140 27 36,5

TLSO, S/M 70 90 42 42

TLSO, M/L 85 110 48 48

TLSO, L/XL 105 135 48 48

TLSO, XL/XXL 105 135 54 54
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MITANOTTO-OHJEET
3D-LITE™ Cut-4-Custom LSO & TLSO

LSO etuosa LSO selkäosa

TLSO etuosa LSO selkäosa

Kuvat antavat viittellisen arvion LSO:n ja  
TLSO:n erimallien korkeuksista.
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