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Termékleírás és várható klinikai haszon:  

Testbarát, erős, bélelt, gumiszalagokból készített, elöl állíthatóan 
tépőzárral záródó heveder. Háti gerincszakasz nyíl irányú tartási 
hibáinak korrigálására ajánlott. A heveder használatával enyhébb 
fokú gerinc deformitások megelőzhetők. Különböző terápiás 
kezelések kiváló kiegészítője. 

Indikáció: 

Degeneratív elváltozások, idegfájdalmak, egyszerű stabil törések, 
luxation, artritis, luxatios tőrések primer nyújtását követően 
diszlokációra hajlamos elváltozásoknál a fájdalom csökkentésé-
re, megelőzésére. 

Ajánlás:  

A tartásjavító heveder a vállak hátra húzásával helyes tartásra 
kényszeríti a gerincet. Alkalmazása ajánlott a helytelen testtartás 
korrekciójára, a gyenge hátizomzat támogatására, ülőmunkát 
végző felnőtteknél vagy növekedésben lévő gyerekeknél vala-
mint a háti gerincszakasz nyílirányú tartási hibáinak kezelésére. 

Kontraindikáció: 

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 érzi, 
kényelmetlen, vagy fájdalmas a viselése, hagyja abba a termék 
használatát, változtasson a felhelyezésen, vagy konzultáljon 
szakemberrel! 

Használati útmutató: 

Bújtassa át kezeit a pántokon, hogy keresztezzék egymást a 
háton, majd rögzítse az eszköz elején található tépőzárakat. 
 

A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen 
kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így 
szavatossága is megszűnik. 

 

Tisztítási útmutató: 

Kérem, hogy a terméket kéz meleg vízben, finom mosószerrel 
mossa! Mosás közben ne dörzsölje, és ne kefélje az anyagot! Az 
alapos öblítés után függesztve szárítsa! Csavarás, centrifugálás 
szintén tilos! Ne szárítsa szárítógépben, napon vagy fűtőtesten! 
Vegytisztítás, benzin vagy oldószer használata tilos! Balzsamok, 

bőrápoló és olajos krémek használata csökkentik a termék élet-
tartamát! 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. 
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   A termék kielégíti a 4/2009. (III. 17.) EüM rende-
let alapvető követelményeit. I. osztályú orvos-
technikai eszköz 

 
 


