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Pas brzuszny zapinany 
 „Corsinel Binder” - 
zakładanie z osobą 
pomagającą
(pacjenci częściowo  
unieruchomieni)

Należy obrócić pacjenta na bok. 
Następnie należy umieścić zapinany 
pas pod plecami pacjenta.

Należy delikatnie położyć przednią, 
stabilizującą część pasa brzusznego 
„Corsinel Binder” nad okolicą przepuk-
liny/ rany, w sposób umożliwiający 
zapięcie pasa poza obszarem przepuk-
liny/ rany (należy zwrócić uwagę na szary 
znacznik znajdujący się w środkowej 
części).

Należy włożyć kciuk do uchwytu pasa 
brzusznego, zgodnie z ilustracją. Jedną 
część zapinanego pasa przytrzymać 
nieruchomo.

Należy wyjąć kciuk i włożyć palec do 
uchwytu w bocznej części pasa  
brzusznego, a następnie zapiąć rzep. 

Zapiąć rzep tak, aby zapinany pas 
został równo założony.

Należy upewnić się, że zapinany pas 
brzuszny nie jest zbyt luźny i nie jest 
pozaginany. W przeciwnym razie należy 
rozpiąć pas i założyć ponownie. Po 
założeniu pas brzuszny nie powinien 
być obracany ani naciągany, gdyż może 
dojść do naruszenia przepukliny/ rany.
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Drugą ręką naciągnąć pas brzuszny, 
aby zapiąć rzep.
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Wskazania
Pas brzuszny Corsinel jest wyrobem medycznym 
kompresyjnym, stosowanym do stabilizacji 
powłok jamy brzusznej w przypadku przepukliny 
powłok jamy brzusznej, w zapobieganiu 
wystąpienia przepukliny powłok jamy brzusznej 
oraz w opiece pooperacyjnej po zabiegach 
chirurgicznych w obrębie jamy brzusznej – 
w celu zapewnienia leczniczego ucisku na 
powierzchnię brzucha. Pas brzuszny Corsinel 
pomaga pacjentowi w uruchomieniu ruchowym 
po operacji, zmniejsza ryzyko rozerwania rany 
pooperacyjnej i wystąpienia obrzęku oraz 
zmniejsza ryzyko wystąpienia przepukliny. 
Pas brzuszny Corsinel dostępny jest w dwóch 
wersjach: regulowanego zapisanego pasa 
„Corsinel Binder” oraz pasa „Corsinel Tube” 
stosowanego, gdy pacjent jest uruchomiony i 
nie ma potrzeby częstego kontrolowania rany/ 
przepukliny/ okolicy zagrożonej przepukliną. Pas 
brzuszny Corsinel należy zmieniać codziennie 
oraz czyścić/ prać każdorazowo po zabrudzeniu. 
Wskazówki można uzyskać od chirurga lub 
pielęgniarki.

Cechy produktu
Przednia część pasa brzusznego Corsinel 
stabilizuje powłoki brzuszne/ okolicę rany. 
Silikonowe elementy zapobiegające zwijaniu 
pasa brzusznego Corsinel uniemożliwiają 
przesuwanie się pasa w górę i w dół. Górna i 
dolna część pasa brzusznego wyglądają tak 
samo. Pas brzuszny w wersji „Corsinel Binder” 
ma uchwyty ułatwiające założenie pasa. Materiał, 
z którego wykonany jest pas brzuszny Corsinel 
przepuszcza powietrze i wilgoć.

Pranie 
Pas brzuszny Corsinel należy prać każdorazowo 
po zabrudzeniu. Zastosowanie wybielaczy na 
bazie chloru lub środków odkażających na 
bazie chloru może zmniejszać wytrzymałość 
i funkcjonalność pasa. Przed praniem należy 

zapiąć rzep pasa brzusznego ”Corsinel Binder” 
w pozycji „do zewnątrz”. Prać z tkaninami o 
podobnymi kolorze, w siatce do prania. Pas 
brzuszny Corsinel można prać w temperaturze 
80°C/176°F, lecz dla utrzymania większej 
wytrzymałości produktu zaleca się temperaturę 
do 60°C/140°F. Pas brzuszny Corsinel można 
suszyć w suszarce bębnowej, ustawiając niską 
temperaturę suszenia.

Środki ostrożności
•  Z uwagi na nacisk wywierany przez pas 

brzuszny, pasa nie należy stosować w czasie 
długiego bezruchu, przekraczającego 8 
godzin.

•  Należy upewnić się, że pacjent czuje 
się komfortowo i produkt nie utrudnia 
oddychania. 

•  Należy upewnić się, że cewniki i dreny nie 
zostały zablokowane lub wyrwane podczas 
noszenia produktu.

•  Należy upewnić się, że produkt nie wywiera 
nadmiernego ucisku na ranę pooperacyjną. 

•  W przypadku pilnej potrzeby zdjęcia produktu 
należy rozciąć go nożyczkami.

Przeciwwskazania do użycia
• Ciąża,
• Zespół ciasnoty śródbrzusznej.

Dobieranie rozmiaru
1. Zmierzyć najszerszy obwód ciała w miejscu, 
w którym zostanie zastosowany pas brzuszny 
”Corsinel Binder” lub ”Corsinel Tube”. 
2. Dobrać rozmiar z tabeli rozmiarów (patrz 
ulotka). Podane rozmiary pozwalają osiągnąć 
kompromis między stopniem ucisku a wygodą 
użytkowania. W celu zmiany stopnia ucisku 
można wybrać inny rozmiar pasa brzusznego. 
Zapinane pasy brzuszne są produkowane w 7 
rozmiarach i w 2 wysokościach. 

Wskazówki dotyczące użytkowania można 
uzyskać od chirurga lub pielęgniarki.
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Pas brzuszny „Corsinel Binder” 
należy zakładać w pozycji stojącej. 
Włożyć palce do zaczepów, zgodnie 
z ilustracją. Jedną część zapinanego 
pasa przytrzymać nieruchomo. 

Drugi koniec pasa brzusznego należy 
umieścić nad rzepem i naciągnąć 
pas. Pas należy zapiąć poza okolicą 
przepukliny/ rany, aby uniknąć 
zbędnego ucisku.

Należy upewnić się, że zapinany pas 
nie jest zbyt luźny i nie jest pozaginany. 
W przeciwnym razie należy pas rozpiąć 
i założyć ponownie. Po założeniu pas 
brzuszny nie powinien być obracany 
ani naciągany, gdyż może dojść do 
naruszenia przepukliny/ rany.
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Pas brzuszny zapinany 
„Corsinel Binder” -  
samodzielne zakładanie 
(pacjenci mobilni)

Wskazówki dotyczące użytkowania można uzyskać od chirurga lub pielęgniarki.

Góra i dół pasa brzusznego wyglądają 
tak samo - na produkcie znajduje się 
szary znacznik, który powinien znaleźć 
się w środkowej części brzucha 
pacjenta.

Pas brzuszny „Corsinel Tube” należy 
zakładać tak jak bieliznę, najlepiej w 
pozycji siedzącej. Należy odwrócić 
pas na lewą stronę i wciągnąć nieco 
powyżej bioder.

Pas brzuszny „Corsinel 
Tube” - samodzielne 
zakładanie (pacjenci 
mobilni)

Następnie można łatwo założyć pas na 
brzuch, pociągając dolny elastyczny 
pasek i przesuwając pas brzuszny do 
właściwego położenia. Po założeniu pas 
brzuszny nie powinien być obracany 
ani rozciągany, gdyż może dojść do 
naruszenia przepukliny/ rany.
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