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Termékleírás és várható klinikai haszon: 
Alumínium csőből készül, forma-tervezett mankók, amelyek 
kartámasza műanyagból készült, és a tapadást biztosító gumi 
véggel. A mankó használata segíti a postoperatív állapotokból 
való gyógyulást. Krónikus ellátásban, pedig növeli a páciens 
önállóságát. 

Indikáció: 
Alsóvégtagok ízületeinek kopásos fájdalma, gyulladása, fejlődési 
rendellenessége, bénulása vagy időskori gyengesége, alsóvégtag-
sérülések postoperatív vagy konzervatív ellátására, alsóvégtag 
amputáció és protetizálás postoperatív fázisában, egyensúlyzavar 
esetén. 

Ajánlás: 

Baleseti sérülések után (Derék, csípő, alsó végtagtörés, ficam, 
rándulás, műtéti be-avatkozás), továbbá bármilyen járásbizonyta-
lanság esetén, posztoperatív fázisban ajánlott eszköz.  

 
Kontraindikáció és figyelmeztetés: 
Kérjük amennyiben úgy érzi, a segédeszköz segítségével is 
bizonytalan a járása, szédül, egyensúlyában nem biztos, ne 
használja a terméket és kérjen segítséget! Minden használat előtt 
ellenőrizze, hogy a botvég gumi ép-e, és ha nem, azonnal cserél-
je ki! A kopott, átszakadt gumi miatt megcsúszhat a bot, és 
fennáll az elesés veszélye! Kérjük csúszós, jeges, fagyott úton 
fokozott óvatossággal használja a terméket! A termék használata 
előtt és a megfelelő beállításhoz kérje ki kezelőorvosa, vagy 
gyógyászati segédeszköz forgalmazó segítségét! 

Használati útmutató: 
A magasság a mankó alsó csövén található csapos külső rögzítő 
gyűrű kiemelésével, majd a két cső egymáshoz viszonyított 
elmozdítása után a kívánt furatba történő bepattintással állítható 
be. 
 
A mankó terhelhetősége: max. 130 kg és 90 kg. 
 
A mankó használatánál szakorvos, gyógytornász, ergoterapeuta 
vagy forgalmazó utasításait kell figyelembe venni. A mankóval 
történő közlekedést tanulni kell, különösen a lépcsőn történő 
közlekedést. Síkos, pl. jeges úton, a mankóval fokozott óvatos-
sággal közlekedjünk! 
 
A botvég gumi elhasználódása esetén azt ki kell cserélni. A 
botvég gumik a kiszolgálási helyen és gyógyászati segédeszköz 
üzletekben kaphatók. 

Tisztítási útmutató: 
Semleges mosószerrel, langyos vízzel lemosva, majd puha 
ruhával áttörölve. 

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