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Termékleírás és várható klinikai haszon: 

A termék hálós vagy szivacsos, neoprén/vászon anyagból készül. 
Egy pánt segítségével rögzítjük az eszközt a nyakba és a testhez. 
A pántok tépőzárral kapcsolódnak a kartartó részhez. 
 
A termék használata során a felső végtag tehermentesítésével, a 
vállízület nyugalmi állapotba helyezésével elősegíti a gyorsabb 
gyógyulást és csökkenti az esélyét további ízületi panaszok 
kialakulásának. 

Indikáció: 

Vállízületi és felső végtagi műtétek után, luxatio 
humeroscapularis, luxatio acromiolavicularis, contusio omii 
felkar törése után, gyulladásos állapotok fennállásakor, ficamok 
esetén. 

Ajánlás:  

A sérült kar nyugalomba helyezésére, megtartására és a törzshöz 
való rögzítésére szolgál. Alkalmazható a felkar és alkar törése, 
gyulladásos állapotok fennállásakor, műtétek után, ficamok 
esetén. 

Kontraindikáció: 

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a 
terméket! Közvetlenül sebre nem kerülhet. Használata közben 
kerülni kell a túl szoros viselést, mindig figyeljen oda, hogy 
körülírt nyomást ne okozzon a termék! A termék használata előtt 
kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó 
tanácsait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy érzi, 
kényelmetlen, vagy fájdalmas a viselése, hagyja abba a termék 
használatát, változtasson a felhelyezésen, vagy konzultáljon 
szakemberrel! 

Használati útmutató: 

Helyezzük a kart a kartartóba. A pántot a vállon átvezetjük és 
rögzítjük a tépőzárral. Két részes eszköz esetén a második pánttal 
a kart a törzshöz kell rögzíteni. 
 
A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen 
kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így 
szavatossága is megszűnik. 
 

Tisztítási útmutató: 

A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben semleges mosószerrel, 
csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a 
mosószermaradék bőrirritációt okozhat. A tépőzárat dörzsöléssel 
tisztítani tilos! Öblítés után kiterítve alaposan meg kell szárítani. 

Vasalni, centrifugálni, fűtőtesten szárítani tilos! Ha a termék 
elvesztette rugalmasságát, vagy a termék használatát befolyásoló 
látható sérülés található rajta, kérjük, ne alkalmazza tovább a 
terméket. 
 

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. 
 
RB-74 méretezés:  
 
Méret Könyök - tenyér 

közép táv 
1 40 cm 
2 50 cm 
 

 
RB-170 méretezés:  
 
Méret Könyök - tenyér 

közép táv 
S 25-30 cm 
M 30-35 cm 
L 35-38 cm 
XL 38-41 cm 
XXL 41-45 cm 
 

 
 
 
J 93128 Neurotenblak 

 
J 93128 Fehér kartartó 
 
Méret Könyök feletti 

kerület 
S 22-24 cm 
M 25-29 cm 
L 30-34 cm 
XL 35-40 cm 
XXL > 40 cm 
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Kétrészes kartartó 

 
 
 

   A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM 
rendelet alapvető követelményeit. I. osztályú 
orvostechnikai eszköz 


