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Termékleírás és várható klinikai haszon: 
Az alumínium sín megfelelő megtámasztást biztosít a serült 
ujjnak, míg a polietilénhab bélés kényelmesebbé teszi a sínt. 
Az ujj megtámasztása segíti a műtétek utáni felépülést. A 
különböző sérülésekből adódó fájdalom enyhítésére is 
alkalmazható, ezzel is gyorsítva a gyógyulást. 

Indikáció: 
Ujjmerevség, osteoarthritis, ujjfájdalom esetén, az ujj 
feszítőszalag szakadása, húzódás, törés és ízületi elmozdulás 
esetén, valamint a kalapács ujj kiegyenesítésére.  

Ajánlás:  
Az ujjsín használata ajánlott ujjmerevség, osteoarthritis, 
ujjfájdalom esetén, az ujj feszítőszalag szakadása, húzódás, törés 
és ízületi elmozdulás esetén, valamint a kalapács ujj 
kiegyenesítésére. 

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: 
Az eszköz az ujjak mozgását nem engedi, rögzíti az ízületeket a 
kívánt pozícióban. 
A test felőli része habbéléssel van ellátva a kényelmes viselet 
érdekében. 
A sín anyaga alumínium, megfelelő merevítést biztosít az ujj 
rögzítéséhez. Ugyanakkor könnyen alakítható a kívánt alakra. A 
felhelyezéskor nagy figyelmet kell fordítani a helyes beállításra. 
A beállításokat a kezelő orvos javaslata alapján kell elvégezni, 
lehetőleg gyógyászati segédeszköz forgalmazó, vagy ortopéd 
műszerész szakember segítségével. 

Tisztítási útmutató: 
A mosás 40°C-nál nem melegebb vízben, semleges mosószerrel, 
csak kézzel történhet. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószer 
maradék bőrirritációt okozhat. 
 
 

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-180 méretezés:  
 

Méret Ujj átmérő 
S 4,5-5 cm 
M 5-6 cm 
L 6-7 cm 

 

 
 
RB-181 méretezés:  
 

Méret Ujj átmérő 
S 4,5-5 cm 
M 5-6 cm 
L 6-7 cm 

 

 

 
RB-182 méretezés:  
 

Méret Ujj átmérő 
S 4,5-5 cm 
M 5-6 cm 
L 6-7 cm 

 
 

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