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Termékleírás és várható klinikai haszon: 

A fűző hátrésze laminált kelméből készül, 
a gerincoszlop két oldalán 1-1 pálcával 
erősítjük meg, mely a hát alatti résztől a 
gerinc alsó szakaszáig stabilan támasztja a 
derekat. A fűző eleje és oldalrésze 
elasztikus gumiból készül, az eleje 
középen tépőzárral zárható. A fűző a 

medence stabil tartását biztosítja. A fűző tehermentesíti, rögzíti a 
medencét, enyhíti a fájdalmat, pihenteti a hátizmokat, ezzel is 
hozzájárulva az anatómiai testhelyzet fenntartásához, megelőzve 
további ízületi panaszok kialakulását és segítve a gyógyulást. 

Indikáció: 

Lumbago, postdiscectomias szindróma, spondylosis, 
spondylarthrosis, spondylolisthesis, fractura ossis pubis sine 
dislocatione. 

Ajánlás:  

Háti és derék gerincszakasz megbetegedéseinek kezelésére, 
hosszabb idejű állás vagy nehéz fizikai munka, emeléssel járó 
megterhelés esetén. Porckorongsérv, porckopás, elmeszesedés, 
folyamatos gerinc fájdalom esetén ajánlott. 

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: 

A megfelelő méret kiválasztása után eleje közepén tépőzárral 
zárjuk be a fűzőt. 
 
A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen 
kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így 
szavatossága is megszűnik. 
 

Figyelmeztetés:  

A fűző viseléséhez fokozatosan szokjunk hozzá. A viselés idejét 
lassan növelve. 
 

Tisztítási útmutató: 

A terméket tisztítását 40°C-os, semleges mosószeres vízben 
végezze. Centrifugázni, vasalni tilos! A tépőzárat dörzsöléssel 
tisztítani tilos! Szárítása fektetve történjen. 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-23 fehér méretezés:  
 
Méret Derékátmérő Csípőátmérő 
2 60-70 cm 70-80 cm 
3 70-80 cm 80-90 cm 
4 80-90 cm 90-100 cm 
5 90-100 cm 100-110 cm 
6 100-110 cm 110-120 cm 
7 110-120 cm 120-130 cm 
8 120-130 cm 130-140 cm 
 

 
 
 
 

RB-23 fekete méretezés:  
 
Méret Csípőátmérő 
S 75-85 cm 
M 85-95 cm 
L 95-105 cm 
XL 105-115 cm 
XXL 115-125 cm 
XXXL 125-135 cm 
 

 
 

RB-23 testszínű méretezés:  
 
Méret Derékbőség Csípőbőség 
S 60-70 cm 70-80 cm 
M 70-80 cm 80-90 cm 
L 80-90 cm 90-100 cm 
XL 90-100 cm 100-110 cm 
XXL 100-110 cm 110-120 cm 
XXXL 110-120 cm 120-130 cm 
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RB-25 fehér méretezés:  

 
Méret Derékbőség Csípőbőség 
S/2 60-70 cm 70-80 cm 
M/3 70-80 cm 80-90 cm 
L/4 80-90 cm 90-100 cm 
XL/5 90-100 cm 100-110 cm 
XXL/6 100-110 cm 110-120 cm 
XXXL/7 110-120 cm 120-130 cm 
XXXXL/8 120-130 cm 130-140 cm 
Extra   
 

 
 

RB-25 testszínű méretezés:  
 
Méret Derékbőség Csípőbőség 
S 60-70 cm 70-80 cm 
M 70-80 cm 80-90 cm 
L 80-90 cm 90-100 cm 
XL 90-100 cm 100-110 cm 
XXL 100-110 cm 110-120 cm 
 

 
 

RB-125 méretezés:  
 
Méret Derékátmérő 
S 75-85 cm 
M 85-95 cm 
L 95-105 cm 
XL 105-115 cm 
XXL 115-125 cm 
 

 
 
 

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

 
 


