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Termékleírás és várható klinikai haszon: 
Pavlik hámot 6 hónapnál fiatalabb csecsemők csípőficam kezelé-
sére alkalmazzák (2-3 hónapig, napi 23 órában), általában ez az 
első lépés a kezelésben. 
Vászonnal borított pántokból, tépőzárból és kapcsokból álló 
hám. Arra szolgál, hogy a csecsemő lábait szét és megfelelő 
szögben tartsa. 
Használatát az orvosok általában 6 hétig javasolják, de ez lehet 
hosszabb is. 

Indikáció: 
Csípő veleszületett subluxatiója, instabil csípő, csípő egyéb 
deformitása, csípő dysplasiája estén ajánlott. 
 
A Pavlik hám a kisbaba combcsontjai egy meghatározott szög-
ben rögzítik meggátolva a lábak elmozdulását. Kizárólag a 
fürdés idejére szabad levenni. Kérjük, mindig tartsa be az orvos 
utasításait és jelenjen meg az előírt kontorllokon, mert a kengyelt 
folyamatosan adaptálni kell.  
 
A Pavlik-hám jelentős eszköz a csecsemők csípőficam kezelésé-
ben, amely az esetek többségében szinte teljes egészében gyó-
gyítható! 

Ajánlás:  
Pavlik hámot 6 hónapnál fiatalabb csecsemők csípőficam kezelé-
sére alkalmazzák (2-3 hónapig, napi 23 órában). 

Kontraindikáció: 

A Pavlik-hám használata kizárólag orvosi felügyelet mellett, az 
orvos utasításai alapján történhet! Kérjük mindig tartsa be az 
orvos és a szakszemélyzet utasításait! 

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 derékövet a derék köré kell csatolni, a két kengyelt a lábakra 
kell tépőzárazni. A lábkengyelek szalagjait a deréköv csatjain át 
kell bújtatni, majd meghúzni. 
Használata alatt rendszeres orvosi ellenőrzés szükséges! 

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. 

Pavlik hám méretezés:  
 
Méret Mellkas átmérő 
M 41-51 cm 
L 51-61 cm 
XL 61-71 cm 
 
 

 
 
 
 

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