
DonJoy® Osteostrap
GENIET VAN ONDERSTEUNDE 
VRIJHEID.



DonJoy® Osteostrap

Geniet van ondersteunde vrijheid.
DonJoy® Osteostrap biedt een verstelbare rugsteun voor actieve ontlasting en 
correctie van de lichaamshouding van de thoracale wervelkolom. Het tweedelige 
modulaire ontwerp bestaat uit een lumbale gordel en een half-rigide verticale 
steun. Samen maken ze gebruik van een aantal instelbare functies om een 
correcte posturale uitlijning van de schouders te bevorderen en tegelijkertijd 
ondersteuning voor de rug te bieden.

Patiënten die aan osteoporose en een verscheidenheid aan invaliderende 
rugklachten lijden kunnen nu de steun krijgen die ze nodig hebben om een 
normaal, actief leven te leiden.

DonJoy® heeft meer dan 40 jaar geleden het concept van functionele kniebracing 
ontwikkeld, en blijft prestaties verbeteren door het lichaam te bestuderen, naar atleten te 
luisteren, artsen te raadplegen en door de grenzen van innovatie te verleggen.

DonJoy-braces zijn een standaard uitrusting voor atleten in 44 landen die op ons 
rekenen om producten van wereldklasse te creëren, terwijl medische professionals op 
ons vertrouwen voor ongeëvenaarde service en diepgaande opleiding. Het resultaat is 
een volledig vertrouwen van degenen die DonJoy-braces dragen en degenen die ze 
voorschrijven.



Beoogd gebruik/indicaties 
DonJoy® Osteostrap is ontworpen voor het 
ondersteunen, stabiliseren, en gedeeltelijk 
immobiliseren (beperken van de bewegingsvrijheid) 
van de wervelkolom.

• Osteoporose 

• Stabiele wervelfracturen 

• Dorsale Hyperkyfose (Bochel) 

• Osteoartritis 

• Traumatische botbreuken 

• Posturale dysfunctie die 
geassocieerd wordt met de ziekte 
van Parkinson 

• Spierzwakte



DonJoy® Osteostrap bestaat uit een 2-delige 
modulaire constructie met 3 belangrijke 
componenten die samenwerken om posturale 
correctie en stabilisatie van de rug te bieden.

HALF-RIGIDE ALUMINIUM RUGSTEUN 
kan aangepast worden aan de individuele 
kromming van de rug voor ondersteuning 
en actieve ontlasting van de thoracale 
wervelkolom

VERSTELBARE LUMBALE GORDEL 
maakt gebruik van toegankelijke vingergrepen 
en bandenfixaties voor een verstelbare 
ondersteuning van de wervelkolom

OMGEKEERDE SCHOUDERBANDEN 
geven instelbare spanning via de 
klittenbandsluitingen door de schouders naar 
achteren en de rug recht te trekken, en zo de 
kyphotische lichaamshouding te corrigeren

Belangrijke kenmerken en voordelen
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Hoe werkt het

De lumbale gordel duwt de 
rugsteun in de richting van 
de lumbale wervelkolom 
voor stabilisatie.

De kruisende schouderbanden 
duwen de rugsteun voor 
correctie en stabilisatie 
in de richting van het 
onderste gedeelte van de 
thoracale wervelkolom.

Het verhogen van 
de spanning van de 
schouderbanden helpt 
passief bij het corrigeren 
van thoracale hyperkyfose.



Additionele functies en voordelen

MODULAIR ONTWERP
Hierdoor kunnen 15 combinaties van lumbale gordels en 
rugsteunen samengesteld worden om tegemoet te komen 
aan wervelkolomlengten van C7-S1 en een groot aantal 
tailleomtrekken.

ZICHTBARE PASSTIPPEN
Heldere, gekleurde 1-2-3 stipsymbolen leiden u in 3 stappen bij  
het aanbrengen van de brace.

KROKODILBANDSLUITINGEN
Deze maken het mogelijk om de lengte en positie van de band 
aan te passen voor een comfortabele, individuele pasvorm.

TEXTIEL MET KOOLSTOFVEZELS
Wanneer het koolstofgaren in het textiel geweven is geeft dit de 
stof monoelasticiteit, waardoor deze in de ene richting elastisch 
is, terwijl deze in de andere richting ondersteund. Dit zorgt voor 
zowel een anatomische pasvorm als voor ondersteuning van de 
wervelkolom.



COMPLETE RUGBRACE

ARTIKELNUMMER
TAILLEOMTREK WERVELKOLOMLENGTE C7-S1

MAAT 
CM INCHES CM INCHES 

82-0049-S1 68 – 82 cm 26½ – 32¼” 43 – 49 cm 17 – 19¼” S1

82-0049-M1 82 – 98 cm 32¼ – 38½” 43 – 49 cm 17 – 19¼” M1

82-0049-M2 82 – 98 cm 32¼ – 38½” 50 – 57 cm 19¾ – 22½” M2

82-0049-L2 98 – 116 cm 38½ – 45½” 50 – 57 cm 19¾ – 22½” L2

82-0049-L3 98 - 116 cm 38½ – 45½” 58 – 67 cm 22¾ – 26½” L3

Bestelinformatie
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