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Οδηγίες Χρήσης 

Κηδεμόνα τύπου Taylor με υπομασχάλια ελαστικό 

 
ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΝ∆ΕΙΚΝΥΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
Ο νάρθηκας συνιστάται για την συντηρητική θεραπευτική αποκατάσταση 

παθήσεων όπως : προβλήματα της σπονδυλικής στήλης, σπονδυλική 

παραμόρφωση, κατάγματα της σπονδυλικής στήλης ή πτώση δίσκων, 

οστεοπόρωση, συγγενείς ανωµαλίες της οσφυϊκής περιοχής του ιερού οστού 

και σπονδυλολίσθηση. Σε µετεγχειρητικό επίπεδο ο νάρθηκας Taylor 

συνιστάται σε περιπτώσεις σπονδυλοδεσίας, πεταλεκτοµήςή δισκεκτοµής . 

Επιπρόσθετα χρησιµοποιείται ως προληπτικό ορθοπεδικό βοήθηµα για την 

πρόληψη της κύφωσης, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τη στάση του σώµατος 

παρέχοντας ενδυνάµωση στους µύες του πάνω και κάτωµέρους του κορµού, 

εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη κινητικότητα κατά τη βάδιση, αλλά και 

ανακούφιση τόσο σε όρθια όσο και σε καθιστή θέση. 

 
Ο∆ΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΕΤΡΗΣΗ/ΜΕΓΕΘΟΣ 

 

Ο προσδιορισμός του κατάλληλου μεγέθους προσαρμογής στον ασθενή είναι 

σημαντικός. Το μέγεθος προκύπτει από τον συνδυασμό μέτρησης ύψους και 

περιφέρειας. 

Μετρήστε την περίμετρο της μέσης σας, όπως επίσης και το μήκος της 

πλάτης σας, από τον κόκκυγα έως τη βάση του αυχένα, ανάμεσα στις 

ωμοπλάτες,  προκειμένου να προσδιορίσετε το ακριβές μέγεθος. Σε 

περίπτωση που έχετε μεγαλύτερη κοιλιακή περιφέρεια προτιμήστε το 

επόμενο μέγεθος για μια πιο άνετη εφαρμογή.  

Επιλέξτε τον κατάλληλο συνδυασμό μεγέθους ζώνης και πλάτης, ( του 

οριζόντιου τμήματος της ζώνης και του κάθετου τμήματος του κηδεμόνα ), 

για να καλυφθεί η ανάγκη σας, ανάλογα τον σωματότυπό σας.     

 

    

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΖΩΝΗΣ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΕΣΗΣ) 

 

 

SMALL 75-90cm 

MEDIUM 90-105cm 

LARGE 105-115cm 

XL 115-125cm 

  

 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΑΤΗΣ ( ΥΨΟΣ ) 

 

 50 CM 

 60 CM 

 70 CM 

 

 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
Οι λεπτομερείς οδηγίες εφαρμογής του συγκεκριμένου νάρθηκα θα σας 

παρασχεθούν από τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας. Μεταξύ των οδηγιών 

θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται: 

1. ο χρόνος εφαρμογής του νάρθηκα σε ώρες ημερησίως, 

2. ο εκτιμώμενου χρόνος θεραπείας σε (εβδομάδες, μήνες, διάρκεια ζωής 

θεραπείας) 

3. οι λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο εφαρμογής, δηλαδή πόσο 

σφιχτός ή χαλαρός θα πρέπει να είναι ο τρόπος περίδεσης, 

4. τα διαστήµατα χαλάρωσης της περίδεσης, εφόσον κρίνονται αναγκαία 

κατά τη διάρκεια της θεραπείας. 

∆εδοµένου ότι ο νάρθηκας έχει σχεδιαστεί για να προλαμβάνει την κύρτωση 

προς τα εμπρός (κύφωση), όσο πιο επιμήκης είναι η επιφάνεια της 

µπροστινής στήριξης, τόσο καλύτερο και το αποτέλεσμα. Επειδή όμως τα 

σώματά µας συρρικνώνονται όταν βρισκόμαστε σε καθιστή θέση, ο νάρθηκας 

πρέπει να εφαρμόζεται µε τρόπο που να µην σας ενοχλεί στην καθιστή θέση. 

Το πίσω µέρος είναι σχεδιασμένο να παρέχει παράπλευρη πίεση στα σημεία 

και γι αυτό το λόγο πρέπει να τοποθετείται από τον γιατρό ή τον ορθοπεδικό 

σας, σύµφωνα µε την πάθησή σας. 

 
Ο νάρθηκας αποτελείται από 2 ξεχωριστά τµήµατα τα οποία συνδέονται 

µεταξύ τους µε ισχυρούς ιµάντες επικαλυµµένους µε βέλκρο. 
 

 
 

Α. Μία ζώνη οσφυϊκής στήριξης 

Β. Ένα κάθετο τµήµα αποτελούµενο από 2 υποστηρικτικά µεταλλικά 

ελάσµατα και δύο ιµάντες µε ενσωµατωµένα µαξιλαράκια. Το κάθετο 

τµήµα ρυθµίζεται καθ΄ύψος καθώς προσαρµόζεται στο πίσω µέρος 

της οσφυïκής ζώνης µε δυνατά Velcro. Μπορείτε να το τοποθετήσετε πιο 

πάνω ή πιο κάτω, ανάλογα µε το ύψος του ασθενούς, ώστε να καλύπτει 

καθ’ ύψος όλη την σπονδυλική στήλη. 

Επίσης, το κάθετο τµήµα προσαρµοζόµενα στο πίσω µέρος του νάρθηκα 

και από 2 µακρύς ελαστικούς ιµάντες που αγκαλιάζουν τους ώµους, 

περνώντας κάτω από τις µασχάλες σας και γύρω από τη µέση σας, 

ασφαλίζοντας τα δύο τµήµατα µεταξύ τους και βοηθώντας τον γιατρό ή 

τον φυσιοθεραπευτή σας να ρυθµίσει το επίπεδο της πίεσης και του 

σφιξίµατος που πρέπει να ισχύσουν για την εξειδικευµένη εφαρµογή του 

κηδεµόνα σας 
 

• Τοποθετείστε το κάτω µέρος του κηδεµόνα (τη ζώνη µε τα οπίσθια 

µεταλλικά στηρίγµατα στο κέντρο της µέσης σας) Σηµείωση: Βεβαιωθείτε 

ότι οι υφασµάτινες δέστρες (κύρια πτερύγια στις πλευρές της ζώνης) και 

το προσαρτηµένο πάνω στα πτερύγια στενότερο ζωνάκι κοιτάζουν µε 

κατεύθυνση προς τα µπρος, 
• Σιγουρευτείτε ότι το φάρδος της ζώνης καλύπτει το κάτω µέρος της 

πλάτης µέση) και την περιοχή του ιερού οστού. 

• Μη «ρουφάτε» το στοµάχι ή την κοιλιά σας προς τα µέσα, ούτε να το 

προβάλετε προς τα έξω κατά τη δοκιµή µιας υποστηρικτικής ζώνης. 

Σταθείτε σε µία φυσική, όρθια, άνετη στάση. 



3  

  
 

• Τυλίξτε τη ζώνη γύρω σας µε τα πτερύγια να κοιτάζουν προς τα 
εµπρός. 

 

 
• Τραβήξτε τους ελαστικούς ιµάντες που εκτείνονται πάνω από τους 

ώµους σας και τοποθετείστε τους κάτω από τις µασχάλες σας. 
Βεβαιωθείτε ότι τα προστατευτικά επιθέµατα είναι ορθά τοποθετηµένα 
κάτω από τις µασχάλες για προστασία και άνεση. 

 
 

• Σταυρώστε σε σχήµα Χ τους ελαστικούς ιµάντες στο πίσω µέρος της 
πλάτης και φέρτε τους µπροστά. (Πιθανότατα θα χρειαστείτε βοήθεια 
για την εκτέλεση αυτού του βήµατος) 

 

 
 

• Ασφαλίστε τους ελαστικούς ιµάντες µε βέλκρο στο πρόσθιο µέρος του 

κηδεµόνα και σφίξτε µέχρι το βαθµό που νιώθετε άνετα, xρησιμοποιώντας τις 

διαβαθμίσεις .Κόψτε στο Velcro στο σημείο που σας εξυπηρετεί.Στοχεύετε 

πάντα µε στόχο πάντα να ισιώσετε όσο το δυνατόν το πίσω µέρος της πλάτης 

κα της ραχοκοκαλιάς σας. 

 
Εφόσον τοποθετηθούν όλοι ιµάντες που ασφαλίζουν µε βέλκρο, ελέγξτε αν ο 

κηδεµόνας είναι άνετος στην περιοχή της περιφέρειας και της µέσης και ότι οι 

ωµοπλάτες είναι πλήρως ευθυγραµµισµένες σε σχέση µε τον αυχένα και το 

κεφάλι σας. 

Σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να νιώσετε δυσφορία ή δυσκολία κατά την 

εισπνοή. Αν αδυνατείτε ή δυσκολεύεστε να πάρετε βαθιές ανάσες, τότε ελέγξτε 

την ένταση του σφιξίµατος της περίδεσης και προβείτε στις κατάλληλες ρυθµίσεις 

µε τις οδηγίες του γιατρού ή του φυσιοθεραπευτή σας. 
 

ΣΥΝΘΕΣΗ 

Ελαστικό  ύφασµα  υψηλής  ποιότητας,  αεριζόµενο.  Βαµβάκι  40%,  Πολυαµίδιο 
45%, Ελαστάνη 15% 

 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

• Ο κηδεµόνας Taylor πρέπει να φοριέται προτού ο ασθενής σηκωθεί από το 

κρεβάτι, εκτός αν ο γιατρός ή ο φυσιοθεραπευτής σας, σας έχει υποδείξει το 

αντίθετο. 

• Οι αυξοµειώσεις βάρους µπορούν να επηρεάσουν την εφαρµογή του κηδεµόνα 
• Φροντίστε πάντα να φοράτε τον νάρθηκα πάνω από ένα βαµβακερό φανελάκι 

(100% βαµβάκι), εφαρµοστό ώστε να µη σχηµατίζει πτυχώσεις. Σε 

περιπτώσεις έντονης εφίδρωσης αλλάζετε συχνά. 

• Μην τοποθετείτε τίποτα άλλο εκτός από το βαµβακερό µπλουζάκι µεταξύ του 

σώµατος σας και του νάρθηκα, καθώς υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης 

δερµατικού έλκους λόγω ασκούµενης πίεσης. 

• Οι ραχεο-οσφυικοί νάρθηκες επιτυγχάνουν το θεραπευτικό τους ρόλο όταν 

εφαρµόζουν καλά στον κορµό. Έτσι αποφεύγεται η µετατόπισή τους και η 

πρόκληση ενοχλήσεων και δυσφοριών στον ασθενή. 

• Επαναπροσαρµόζετε τον νάρθηκα κατά τακτά χρονικά διαστήµατα µέσα στην 

ηµέρα προκειµένου να διατηρήσετε τη φόρµα του. 

• Ο γιατρός ή ο θεραπευτής σας θα καθορίσει το χρονικό διάστηµα της θεραπείας 

σας. 

• ∆εν πρέπει να φοράτε τον νάρθηκα κατά τη διάρκεια του µπάνιου. Σε 

περίπτωση που ο γιατρός ή ο φυσιοθεραπευτής σας, σας συστήσει να 

εισέρχεστε στο µπάνιο µε υποστήριξη, τότε θα πρέπει να προµηθευτείτε 

αντίστοιχο κατάλληλο βοήθηµα. 

 

• Σε περίπτωση που νιώθετε ενόχληση από τα µεταλλικά στηρίγµατα, µην 

επιχειρήσετε να τροποποιήσετε το πλαίσιο στήριξης δίχως τη συµβολή του 

γιατρού ή του θεραπευτή σας. 

 
 

Σοβαρές παρενέργειες που οφείλονται στη χρήση του κηδεµόνα Taylor δεν έχουν 

αναφερθεί µέχρι σήµερα. Παρακαλείστε να συµβουλεύεστε τον θεραπευτή σας 

εάν παρατηρήσετε κάποιο από τα ακόλουθα συµπτώµατα: 
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• Ενόχληση στην καρδιά ή στους πνεύµονες 

• Παρουσιάσετε δερµατικές διαταραχές ή τραυµατισµούς στο πάσχον µέρος 
του σώµατος - ιδίως φλεγµονή, ουλές µε οίδηµα, ερυθρότητα ή υπερβολική 
συσσώρευση θερµότητας. 

• Ενηµερώστε τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας για οποιαδήποτε 
εµφάνιση ερυθρότητας ή  ερεθισµό εµφανιστεί και επιµένει σε οποιοδήποτε 
σηµείο του σώµατός σας που καλύπτεται από τον νάρθηκα κατά τη διάρκεια 
της θεραπείας σας. Στην περίπτωση που παρατηρήσετε ουλές ή περιοχές 
όπου έχει διαρραγεί το δέρµα σας αποµακρύνετε τον νάρθηκα. 
Αντιλαµβάνεστε ότι µε αυτό τον τρόπο η θεραπεία σας διακόπτεται. Σε κάθε 
περίπτωση επικοινωνείτε άµεσα µε τον γιατρό σας για περεταίρω 
θεραπευτικές ενέργειες. 

 
Ο νάρθηκας πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο για το σκοπό που συνίσταται από 
τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας µε τον τρόπο που περιγράφεται στο 
παρόν εγχειρίδιο. ∆εν αναλαµβάνουµε καµιά ευθύνη για τη µη ορθή χρήση του 
προϊόντος. 

 
• ∆εν ενδείκνυται η κοινή χρήση του νάρθηκα µε έτερους πάσχοντες 

• Κρατείστε τον νάρθηκα µακριά από τα παιδιά. ∆εν είναι παιχνίδι. 

• Σε περίπτωση που παρατηρήσετε αλλαγές στο σώµα σας, αύξηση πόνου, 
ενόχληση, επικοινωνήστε άµεσα µε τον γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας. 

• Αποφύγετε τη χρήση κρεµών, καταπραϋντικών λοσιόν, λιπαρών ή οξεϊκών 
σκευασµάτων πριν την εφαρµογή ή κατά την εφαρµογή της ζώνης. 

• Ελέγξτε τη σύνθεση του προϊόντος σε περίπτωση που είστε αλλεργικοί σε 
κάποιο από τα υλικά του. 

• Σε περίπτωση που έχετε ευαισθησία ή αλλεργία στο βέλκρο ή σε κάποιο από 
τα υλικά της σύνθεσης του νάρθηκα µην τον εφαρµόζετε απευθείας, αλλά 
πάνω από ένα βαµβακερό φανελάκι. Συνίσταται να παρεµβάλλεται ένα 
βαµβακερό ύφασµα µεταξύ του ορθοπεδικού βοηθήµατος και του δέρµατος 
για να αποφεύγονται ερεθισµοί από ανεπιθύµητη ή εκτεταµένη εφίδρωση. 

 
Καθηµερινές   δραστηριότητες 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ 

 
Κλείστε ερµητικά τις επιφάνειες που είναι καλυµµένες µε βέλκρο. 

Ποτέ µην καθαρίζετε εξ επαφής τα βελκρο προσθέτοντας οποιοδήποτε 

καθαριστικό στην επιφάνειά τους. Το γεγονός αυτό θα αφαιρέσει από το βέλκρο την 

επανακολλητική του ικανότητα. 

Αποµακρύνετε τα µεταλλικά ή τα πλαστικά υποστηρικτικά αξεσουάρ, όπου 

υπάρχουν. 

Μην πλένετε ποτέ σε πλυντήριο. Ενδείκνυται µόνο πλύσιµο στο χέρι, στους 

30°C. 

Μην πιέζετε τον νάρθηκα περιστρέφοντάς τον προκειµένου να στραγγίξετε το 

νερό µετά το πλύσιµο. Υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθεί η εφαρµογή του. 

Μην τοποθετείτε σε στεγνωτήριο. 

Μη χρησιµοποιείτε χλωρίνη, µαλακτικό ή απορρυπαντικό µε ενσωµατωµένο 

µαλακτικό. 

Απλώστε κατά µήκος σε µια επιφάνεια µέχρι να στεγνώσει 

∆εν σιδερώνεται 

Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι 100% στεγνό πριν την εφαρµογή. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ! 

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΑΣ∆ΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Η ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΚΑΙ ∆Η ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΟΤΙ 

ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΑΠΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ 

 

Το συγκεκριµένο προϊόν που έχετε στα χέρια σας έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 
ειδική υποστηρικτική βοήθεια. Η ένταση καθώς και η συχνότητα των 
δραστηριοτήτων που δύναστε να διεκπεραιώσετε θα καθορίζονται από τον 
γιατρό ή τον φυσιοθεραπευτή σας ανάλογα µε την πάθησή σας. 

 
Βάδιση 

Η βάδιση εκτελείται φυσιολογικά κατά την εφαρµογή του νάρθηκα, καθώς 
επίσης και η ανάβαση και η κατάβαση σε σκάλες. 

Ύπνος 

Ο θεραπευτής σας θα σας παρέχει σαφείς και συγκεκριµένες οδηγίες για το αν 
πρέπει ή όχι να φοράτε τον νάρθηκα κατά τη διάρκεια του ύπνου. 

Οδήγηση 

Η οδήγηση µηχανής δεν συνίσταται. Γενικά δεν πρέπει να οδηγείτε όσο φοράτε 
τον νάρθηκα, αλλά και ως επιβάτης αυτοκινήτου χρειάζεται προσοχή στην 
τοποθέτησή σας στο κάθισµα του συνοδηγού και στην εφαρµογή της ζώνης 
ασφαλείας. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του αερόσακου ίσως προκληθούν 
σοβαρά προβλήµατα. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να πάρετε την έγκριση του 
θεράποντα ιατρού ή θεραπευτή σας. Περιορισµοί λόγω της κατάστασης του 
κάθε ασθενούς, µετεγχειρητικές και µετατραυµατικές καταστάσεις πρέπει να 
εκτιµώνται από ειδικούς. 

∆υνατότητα Ταξιδιού 

Υπάρχει δυνατότητα µετακινήσεων, εφόσον ο θεραπευτής σας, σας τις 
επιτρέψει και σας υποδείξει τους όρους ορθής χρήσης του νάρθηκα στο 
ενδεχόµενο πραγµατοποίησης ταξιδίου. 

Προσωπική Υγιεινή/  Μπάνιο 

Μπορείτε να πλένεστε µε ένα σφουγγάρι όσο βρίσκεστε στο κρεβάτι, αφού 
έχετε πρώτα αφαιρέσει µε προσοχή τον νάρθηκά σας. Μετά από καλό 
στέγνωµα, επανεφαρµόζετε τον νάρθηκα ακολουθώντας τις οδηγίες του 
θεραπευτή σας. Είναι πολύ πιθανό, αναλόγως και της κατάστασής σας, να 
πρέπει να φοράτε νάρθηκα συνεχώς, ακόµη και κατά την είσοδό σας στο ντουζ 
ή τη µπανιέρα. Αν ο θεραπευτής σας, σας συστήσει να φοράτε νάρθηκα κατά 
την παραµονή σας στο ντουζ, τότε θα πρέπει να σας εφαρµοστεί άλλος 
νάρθηκας, για την διάρκεια του µπάνιου. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, αφαιρέστε 
τον νάρθηκα και ξαναφορέστε µε την έξοδο σας από το µπάνιο και έχοντας 
στεγνώσει πολύ καλά.


