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Termékleírás és várható klinikai haszon: 
A termék két részből áll, a külső állítható magasságú fém vázból 
és a kivehető mosható, fertőtleníthető légpárnából. Két méretben 
érhető el, a páciens és a műtéti csonk pozíciójától függően 
alkalmazandó a megfelelő méret. 

Indikáció: 
Láb veleszületett vagy szerzett, részleges vagy teljes hiánya. 

Ajánlás:  
A légláb felhasználása kórházi, intézményi keretek között 
történik. A légláb használatával az egyik leggyakoribb 
szövődmény megelőzhető, kezelhető. A csonk ödéma megfelelő 
pólyázás mellett, a korai ideiglenes protézissel, u. n. légláb 
használattal, intermittáló légpumpa kezeléssel, gyógytornával 
csökkenthető, vagy elkerülhető. 
Egy frissen amputált beteg végleges alsó végtagi protézisének 
elkészítése akár 4-6 hetet is igénybe vehet, ami alatt problémás 
az állás, sétálás gyakorlására alkalmas. 
A légláb segítségével a műtét után rövid idővel már elkezdheti a 
járás újratanulását a páciens, néhány nap után elkezdhetik a 
terapeuták a beteg mobilizációját. Mindemellett a légláb belső 
légpárnás betétje segítségével a műtéti csonk formázása is 
megtörténik. 
 
Kontraindikáció: 
Amennyiben a beteg lábra állítása nem lehetséges egyéb ok miatt 
(ép láb egyéb sérülése, beteg alkalmatlansága a járásra, stb) 
A termék használata intézményi keretek között kell, hogy 
történjen, minden esetben gyógytornász, vagy orvos jelenlétében. 
A termék nem alkalmas arra, hogy a beteg egyedül járjon a 
segítségével, vagy ideiglenes műlábként használja az eszközt 
huzamosabb ideig. Használata felügyelet mellet, járást segítő 
keretben, felügyelet mellett, ne haladja meg a szakemberek által 
javasolt maximum időtartamot naponta, fokozatosan szoktassák 
a beteget a használatához! 
 

Használati útmutató: 
A léglábat először a gördülő talp felett található furatoknál be 
kell állítani a páciens testmagasságához. Ezután helyezzük fel a 
csonkra a felfújható tokrészt és kézi pumpa segítségével fel kell 
fújni a kívánt méretre. A járás megkezdése előtt mindig 
ellenőrizni kell, hogy a légláb megfelelően illeszkedjen és a 
páciens biztonságosan használni tudja.  
A terméket a páciens egyedül, gyógytornász vagy terapeuta 
felügyelete nélkül nem használhatja. 

Leeresztése a külön erre a célra szolgáló leeresztő szelep 
megnyitásával, kézi erővel történik. 
 

Tisztítási útmutató: 
Autoklávval tisztítható, vagy kézzel, langyos vízzel, semleges 
mosószerrel. 
Használaton kívül leeresztett állapotban tárolandó. 
 
Anyaga: kordúra, amely vízálló, tisztítható, 100%-ban poliamid 
(PA) 
 

Jótállás, szavatosság: 
Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás 
dátumától számított 12 havi jótállást vállal a termékre. 
A tájékoztatót, mely garanciajegyként is szolgál, gondosan 
őrizze meg, mert az esetleges meghibásodásokat csak ennek 
meglétekor tudjuk javítani. A garanciajegy pótlása csak az 
eredeti számla bemutatásával lehetséges. 
Javításra csak tisztított eszközt veszünk át. 
Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel 
bennünket elérhetőségeinken. 
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   A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM 
rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú 
orvostechnikai eszköz 
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