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ORTHEO DISC
Návod na používanie

Ďakujeme Vám za zakúpenie
tohto výrobku.
Prosím, prečítajte si pozorne návod
na používanie.
Ak predávate tento produkt ďalšej osobe,
predajte jej aj tento návod. 
Návod starostlivo uschovajte
k neskoršiemu nahliadnutiu.

BALENIE OBSAHUJE:
Dlhý pás pre celý chrbát, 
oválny pás pre oblasť krížov, 
bavlnený obal na uskladnenie pásov, 
Ortheo Disc návod na používanie.

Stimuluje a zahrieva svaly v oblasti
chrbtice, prekrvuje svaly, uvoľňuje napätie.
Pomocou nastaviteľných páskov sa
dokonale prispôsobí každej postave.

AKO POUŽÍVAŤ:
Vyberte celý obsah balenia.
Pohodlne sa usaďte. 
Sami, prípadne s pomocou druhej osoby,
nasaďte dlhý pás do stredu chrbta. 
Utiahnite pomocou nastaviteľných
páskov tak, aby bol pás dokonale
fixovaný na váš chrbát.
Rovnakým spôsobom postupujte v prípade
aplikácie oválneho pásu pre oblasť krížov.



Hrudník – koleno11 Základné cvičenie – dlhý pás
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Sadnite si
na okraj stoličky. 
Chodidlá držte
po celej ploche
na zemi. Ruky 
nechajte voľne
spustené
popri tele,
neopierajte sa.

Cvik:
Striedavo dvíhajte 
ľavé / pravé koleno 
smerom
k hrudníku.
Pridržujte ich 
rukami
a snažte sa
v tejto pozícii 
vydržať aspoň 15 
sekúnd. Potom sa 
vráťte
do základnej 
pozície.
Cvičenie opakujte 
5x s každým
kolenom.



Posilňovanie svalov chrbta 22Základné cvičenie – dlhý pás
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Sadnite si na 
stoličku. Ruky
nechajte voľne 
spustené
popri tele.
Neopierajte sa, 
dbajte aby
bol váš chrbát
vo vzpriamenej 
polohe.

Cvik:
Pomaly sa
predkláňajte
dopredu, chrbát
stále udržujte
vo vzpriamenej
polohe. Ruky
zdvihnite do strán 
(viď obrázok).
Ostaňte v pozícii 
min. 15 sekúnd. 
Celé cvičenie
opakujte 5x.



Panva33 Základné cvičenie – dlhý pás
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Kľaknete si na všetky štyri. Pre lepšie pohodlie
odporúčame použiť podložku z mäkkého materiálu. 

Chrbát majte vo vodorovnej polohe.

Cvik: Vyhrbte chrbát smerom nahor (tj. mačací chrbát). 
Brucho stiahnite, zapojte aj sedacie svaly.

Zostaňte v pozícii aspoň 15 sekúnd, potom sa vráťte
do základnej pozície.



Krčné a chrbtové svaly 11Základné cvičenie – oválny pás
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Cvik: Pomaly sa predkláňajte dopredu, ramená
a hlavu nechajte klesnúť nadol.

Napočítajte do desať a vráťte sa do základnej pozície.

Sadnite si na okraj 
stoličky. Chrbát 
majte vo vzpriame-
nej polohe. Pomaly 
vyťahujte celé telo 
smerom nahor ku 
stropu. Zdvihnite 
obe ruky. Postupne 
naťahujte nahor 
ľavú, pravú ruku. 
Zopakujte cvik
s každou rukou 
5–10x a vráťte sa
do základnej
pozície.



Spodná časť chrbta22 Základné cvičenie – oválny pás
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Cvik: Striedavo upažujte ľavú / pravú ruku.
Ruku sledujte očami, dokým je vám to pohodlné
a príjemné. Potom sa vráťte do základnej pozície. 

Cvičenie opakujte 10–15x.

Kľaknete si na všetky štyri. Pre lepšie pohodlie
odporúčame použiť podložku z mäkkého materiálu. 

Chrbát majte vo vodorovnej polohe.



Stabilita 33Základné cvičenie – oválny pás
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Kľaknite si na všetky štyri. Pre lepšie pohodlie
odporúčame použiť podložku z mäkkého materiálu. 

Chrbát majte vo vodorovnej polohe.

Cvik: Zdvihnite zároveň ľavú ruku a pravú nohu
alebo pravú ruku a ľavú nohu. Chrbát stále

 držte v rovine. Vydržte 5 sekúnd, potom sa vráťte
 do základnej pozície. Celé cvičenie opakujte 5–10x.



Brušné svaly44 Základné cvičenie – oválny pás

10

Ľahnite si na chrbát. Pre lepšie pohodlie odporúčame 
použiť podložku z mäkkého materiálu. Pokrčte
kolená, chodidlá držte po celej ploche na zemi.

Paže skrížte na prsiach.

Cvik: Pomalým pohybom dvíhajte hlavu a ramená. 
Nevyťahujte krk. Zostaňte v tejto pozícii a počítajte

 do päť. Potom sa vráťte do základnej pozície.
 Cvičenie opakujte 10 –15x.
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Servis
V prípade, že po zakúpení výrobku zistíte ak-
úkoľvek chybu, kontaktujte servisné oddelenie. 
Pri používaní výrobku sa riaďte pokynmi uve-
denými v priloženom návode na používanie. 
Reklamácia nebude uznaná, pokiaľ ste výrobok 
pozmenili alebo ste sa neriadili pokynmi uvede-
nými v návode na používanie.

Záruka sa nevzťahuje
– na prirodzené opotrebovanie funkčných častí 

výrobku v dôsledku jeho používania
– na servisné zásahy súvisiace so štandardnou 

údržbou výrobku (napr. čistenie, výmena die-
lov podliehajúcich opotrebovaniu…) 

– na závady spôsobené vonkajšími vplyvmi 
(napr. klimatickými podmienkami, prašnos-
ťou, nevhodným použitím a pod.)

– na mechanické poškodenie v dôsledku pádu 
výrobku, nárazu, úderu do neho a pod.

– na škody vzniknuté neodborným zaobchá-
dzaním, preťažením, použitím nesprávnych 
dielov, nevhodného príslušenstva či nevhod-
ných nástrojov a pod.

U reklamovaných výrobkov, ktoré neboli riadne 
zabezpečené proti mechanickému poškodeniu 
pri preprave nesie riziko prípadnej škody vý-
hradne majiteľ.

Dodávatel si vyhradzuje právo na prípadné zmeny v návode
na používanie a neručí za možné tlačové chyby.




