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Termékleírás és várható klinikai haszon: 

Teniszkönyök pánt a könyök íngyulladásának megelőzésére és 
kezelésére, nem csak teniszezők vagy golfozók számára. Tenisz-
könyök bárkinél kialakulhat, aki túlterheli alkarjai ínszalagjait. 
Az ún. teniszkönyök fájdalmat a leggyakrabban egy ismétlődő 
könyökmozdulat miatt kialakuló ínhüvelygyulladás okozza. A 
tenisz könyökpánt megtámasztja az érzékeny területet, tehermen-
tesít és segít elkerülni, a további panaszok kialakulást, valamint 
elősegíti a gyógyulást. 

Indikáció: 

Könyök íngyulladása, könyöktáji tendopathiák, amelyeket 
munka és sportolás közben izomterhelés vált ki, vagy balesetek 
is okozhatják. 

Ajánlás:  

A teniszkönyök pánt kiváló támaszt és védelmet biztosít sportsé-
rülés okozta kéz és csuklófájdalom esetén. 

Kontraindikáció: 

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a termé-
ket! A termékre nem kerülhetnek zsír- és savtartalmú anyagok, 
kenőcsök vagy oldatok! 

A következő betegségek esetén a segédeszköz felhelyezése és 
hordása csak az orvossal történő egyeztetés alapján javasolt:  

1. Bőrbetegségek és bőrsérülések az ortézissel fedett területen, 
különösen gyulladásos tünetek esetén. Közvetlen sebre, amelyek 
duzzanattal, bőrpírral és melegséggel járnak.  

2. A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előreha-
ladott perifériás neuropátia.  

3. Nyirokkeringési zavarok, valamint minden olyan tisztázatlan 
eredetű duzzanat, amely a felhelyezett segédeszköztől számítva a 
test távolabbi részén helyezkedik el. Tisztázatlan lágyrészi 
duzzanatok. 

4. Érzés- és keringészavarok, pl. cukorbetegség (diabetes melli-
tus). 

5. A termék anyagával szembeni intolerancia. 

Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig 
figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék! 

Ha szokatlan változásokat vesz észre magán (pl. a panaszok 
fokozódása), vagy úgy érzi, hogy kényelmetlen, vagy fájdalmas 
viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhe-
lyezésen, vagy tanácskozzon szakemberrel! Hosszabb pihenés 
idejére (pl. alvás, hosszabb ülés) le kell venni, ha az orvos más-
képp nem rendeli. 

 

Használati útmutató: 

Nyissa ki a tépőzárat, majd helyezze fel a könyökrögzítőt úgy, 
hogy a könyök ízület alatt helyezkedjen el a pánt 2-3 cm-re. 
 
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 mosó-
szermaradék 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 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-142  
 

 
 
 

RB-143 
 

 
 

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

 
 


