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Termékleírás és várható klinikai haszon: 
Hasfali műtétek után kifejezetten előnyös a rugalmas haskötő 
viselése, amely elősegíti a szövetek visszatapadását, illetve 
tehermentesíti a varratokat. Általában tépőzárral rögzíthetők, 
több méretben kaphatók. Használata segít megelőzni a sérv 
kialakulását, ezzel a is csökkentve a későbbi szövődmények 
lehetőségét. 

Indikáció: 
Hasfali műtétek, terhesség esetén, szülés, fogyás után, illetve 
megereszkedett hasfal, hasfali sérv, valamit izomgyengeség és 
kötényhas esetén. 

Ajánlás:  
Az elasztikus haskötő hasfali műtétek után, izomgyengeség 
esetén alkalmazható. A haskötő megfelelő szorítását az elöl 
elhelyezett tépőzár biztosítja. Stomások is viselhetik. 

Kontraindikáció: 

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a termé-
ket! 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 taná-
csait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy látja, 
kényelmetlen, vagy fájdalmas a viselése gyermekének, hagyja 
abba a termék használatát, változtasson a felhelyezésen, és 
konzultáljon szakemberrel! 

Használati útmutató: 
A megfelelő méret kiválasztása után a haskötőt elől tépőzárazza 
össze. 

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

Jótállás, szavatosság: 
Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás dátumá-
tól 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-32 méretezés:  
 
Méret Derékbőség 
1 70-80 cm 
2 80-90 cm 
3 90-100 cm 
4 100-110 cm 
5 110-120 cm 
6 120-130 cm 
7 130-140 cm 
 

 
 
RB-33 méretezés:  
 
Méret Derékbőség 
1 70-80 cm 
2 80-90 cm 
3 90-100 cm 
4 100-110 cm 
5 110-120 cm 
6 120-130 cm 
7 130-140 cm 
 
 

 

 
 
 
J 93163 méretezés:  
 
Méret Derékbőség 
S 80-90 cm 
M 91-100 cm 
L 101-110 cm 
XL 111-120 cm 
XXL 121-130 cm 
XXXL >130 cm 
 

 
 
 

   A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rende-
let alapvető követelményeit. I. osztályú orvos-
technikai eszköz 
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