
SKUTECZNE WSPARCIE
W LECZENIU:

SKOLIOZY
CHOROBY
SCHEUEURMANNA
HIPERKIFOZY
I HIPERLORDOZY
KURZEJ KLATKI
PIERSIOWEJ
SMA

INDYWIDUALNE
GORSETY
ORTOPEDYCZNE

Podmiot prowadzący reklamę: Otto Bock Polska Sp. z o.o. • Producent: Otto Bock Polska Sp. z o.o.

To jest wyrób medyczny.  
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.



Indywidualne Gorsety Ortopedyczne  

Są skutecznym elementem wspierającym leczenie 
deformacji kręgosłupa i/lub klatki piersiowej.
Ich podstawowym zadaniem jest zatrzymanie 
powiększających się wartości kątowych skrzywień 
kręgosłupa (progresji).

W połączeniu ze specyficzną fizjoterapią  
(m.in. FITS, BSPTS Rigo Concept, SEAS) przynoszą 
efekty terapeutyczne, w wielu przypadkach 
zapobiegając interwencjom chirurgicznym.

Dlaczego gorset OTTOBOCK?
Zaopatrzenie indywidualne – każdy gorset 
zaprojektowany i wykonany jest indywidualnie  
w odniesieniu do konkretnej deformacji kręgosłupa  
(wartość kątowa i wysokość skrzywienia).  
W przeciwieństwie do gotowych produktów dostępnych 
w sklepach medycznych wykonanie indywidualnego 
zaopatrzenia zawsze wiąże się z wcześniejszym badaniem 
pacjenta, zapoznaniem z dokumentacją medyczną oraz 
pobraniem miary przez osobę wykonującą gorset.

Gorset typu Cheneau

Postępowanie wg wytycznych SOSORT.
Nasi specjaliści odbywają kursy i szkolenia zgodne  
z wytycznymi SOSORT (Międzynarodowe Towarzystwo 
Ortopedyczne i Rehabilitacyjne Leczenia Skolioz). 
SOSORT jest organizacją zrzeszającą specjalistów różnych 
zawodów medycznych lub związanych z medycyną, 
skupionych na problemach zdrowotnych osób ze skoliozą. 
Jednym z zadań Towarzystwa jest tworzenie standardów, 
które będą sprzyjać większej skuteczności leczenia osób  
ze skoliozami oraz rozwojowi badań naukowych.

Komputerowy system pobierania miary.
Ottobock ma największe w Polsce doświadczenie 
w wykonywaniu gorsetów z użyciem zaawansowanej 
komputerowo metody CAD-CAM. Polega ona na pobraniu 
miary przy użyciu skanera 3D a następnie zaprojektowania 
gorsetu w odpowiednim oprogramowaniu komputerowym.



Koszulka dedykowana do gorsetu.
Każdy Pacjent otrzymuje bezpłatnie specjalną koszulkę 
bawełnianą zakładaną pod gorset. Dzięki temu użytkowanie 
gorsetu jest bardziej komfortowe i zapewnia maksimum 
higieny.

Darmowe konsultacje.
Każdemu Pacjentowi zapewniamy dostęp do specjalistów 
Ottobock w dziedzinie tworzenia indywidualnych 
gorsetów ortopedycznych. Umów się na bezpłatną wizytę  
w jednym z naszych oddziałów.

Kod NFZ wyrobu medycznego: Ł.055.01
Nazwa wyrobu medycznego: Gorset korekcyjny do leczenia skolioz lub kyfoz
Limit cenowy: 1 600,00 zł

Technologia materiałowa.
Dostępność materiałów istotnie wpływa na działanie 
gorsetu oraz komfort użytkowania sprzętu. Dysponując 
szeroką gamą materiałów termoplastycznych o różnych 
grubościach i gęstościach oraz różnymi metodami 
produkcyjnymi jesteśmy w stanie wykonać indywidualny 
produkt, który będzie jak najlepiej dopasowany do 
potrzeb pacjenta.

Obsługa pacjenta.
Rozbudowana i ciągle powiększająca się sieć placówek 
Ottobock daje Państwu dostęp do specjalistów 
w całej Polsce. Biorąc pełną odpowiedzialność za 
nasze zaopatrzenie, Pacjentom gwarantujemy system 
bezpłatnych kontroli i weryfikacji działania gorsetu.

Skanowanie w pozycji leżącej.
Technologia Bodymap pozwala na skuteczne pobranie 
miary i wykonanie zaopatrzenia dla osób poruszających 
się na wózku.

Gorset typu Cheneau

Gorset typu Cheneau



www.ottobock.com ottobock_polandOttobock Ottobock Polska 

Zapraszamy do naszych oddziałów na bezpłatne konsultacje.

Pracownia Ortopedyczna Rzeszów
Rodzaj usługi: ortotyka, gorsety 
ul. Leszka Czarnego 33 
Tel. 17 200 05 05 
ob.rzeszow@ottobock.com

Punkt konsultacyjny:  
Zagórze k/Warszawy
Rodzaj usługi: ortotyka  
Tel. 22 502 21 25  
ob.warszawa@ottobock.com 

Pracownia Ortopedyczna Lublin   
Rodzaj usługi: ortotyka, gorsety 
al. Kraśnicka 215a 
Tel. 81 503 20 42 
ob.lublin@ottobock.com

Centrum Ortopedyczne Kraków 
Rodzaj usługi: protetyka  
ul. Tyniecka 173a  
Tel. 12 254 49 00  
krakow@ottobock.pl 

Rodzaj usługi: ortotyka, gorsety 
ul. Wielicka 265  
Tel. 12 658 20 36  
ob.krakow@ottobock.com 

Centrum Ortopedyczne Poznań
Rodzaj usługi: protetyka  
ul. Koralowa 3  
Tel. 61 653 82 58, 61 653 82 64 
pracownia@ottobock.pl 

Rodzaj usługi: ortotyka  
ul. Przemysłowa 39  
Tel. 61 307 27 27  
ob.poznan@ottobock.com 

Pracownia Ortopedyczna Łódź
Rodzaj usługi: ortotyka,  
gorsety, protetyka 
ul. Rudzka 102 
Tel. 42 650 15 00 
ob.lodz@ottobock.com 

Pracownia Ortopedyczna Gdynia
Rodzaj usługi: ortotyka, 
gorsety, protetyka 
ul. Chwaszczyńska 135 
Tel. 58 664 09 80  
ob.gdynia@ottobock.com

Pracownia Ortopedyczna Bytom    
Rodzaj usługi: ortotyka, 
gorsety, protetyka  
ul. Wrocławska 32-34 
Tel. 32 384 73 60 
ob.bytom@ottobock.com

Pracownia Ortopedyczna Wrocław
Rodzaj usługi: ortotyka,  
gorsety, protetyka 
ul. Krakowska 141-155 
Tel. 71 307 50 30  
ob.wroclaw@ottobock.com 

Pracownia Ortopedyczna Korfantów     
Rodzaj usługi: ortotyka, 
gorsety, protetyka  
ul. Wyzwolenia 11  
Tel. 77 435 19 24  
ob.korfantow@ottobock.com 

Punkt konsultacyjny: Bydgoszcz      
Rodzaj usługi: protetyka 
Tel. 58 664 09 80 
ob.gdynia@ottobock.com 

Centrum Ortopedyczne Warszawa  
Rodzaj usługi: protetyka  
ul. Szaserów 38  
Tel. 22 462 74 50  
warszawa@ottobock.pl 

Rodzaj usługi: ortotyka, gorsety  
ul. Oczki 4  
Tel. 22 502 21 25, 535 480 440  
ob.warszawa@ottobock.com

©
 O

tt
ob

oc
k 

· F
ir

m
a 

O
tt

ob
oc

k 
Po

ls
ka

 z
as

tr
ze

ga
 s

ob
ie

 p
ra

w
o 

zm
ia

n 
i b

łę
dó

w
 w

 d
ru

ku
.


