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Termékleírás és várható klinikai haszon: 

A termék hasi és oldal része dupla pamutvászonból, hátrésze 
rugalmas gumiszövetből készül. Az adaptálható hasi sérvkötő 
használata ajánlott a megereszkedett hasfal megtartására, vala-
mint a köldök és hasi sérv visszatartására 
szolgál. A megfelelően kiválasztott sérv-
kötő segít fenntartani a kialakult állapotát 
a sérvnek, majd műtét után megtartja a 
hasfalat, ezzel is hozzájárulva a gyógy-
uláshoz. 

Indikáció: 

Hasfali sérv, operált hasfali sérv, köldök sérv, lágyéksérv. 

Ajánlás:  

Egyenes irányú, ovális, ferde irányú lágyéksérv visszatartására 
használjuk. A pelotta hátoldala tépőzárral van ellátva, így a 
pelotta könnyedén elhelyezhető oda, ahová a sérvkaput a legjob-
ban takarja. A gumiöv és a combszalag segítségével a megfelelő 
szorosságra kell állítani, hogy a sérvkaput elzárja. 

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: 

A lágyéksérvkötő viselete fehérnemű fölött legyen. Győződjön 
meg róla, hogy a termék mérete megfelelő. Nyissa ki a tépőzára-
kat, ha van a terméken. A felvételnél ügyelni kell arra, hogy a 
sérvkötő felvétele fekve történjék, a lábak enyhe felhúzásával. 
Ebben az esetben a sérv visszahúzódik a medencébe, amennyi-
ben nem, úgy egy kis masszírozással vissza kell helyezni a 
sérvet. Ezután kell a pelottát ráhelyezni a sérvkapura és bekap-
csolni a gumiövet, valamit a combszalagot, majd kezünkkel a 
pelottát megtartva fel lehet állni. Első felvételnél nem árt szak-
ember véleményét kikérni a sérvkötő viseléséről! Létezik kétol-
dali kivitel is. Ebben az esetben is úgy járunk el, mint az egyol-
dali lágyéksérvkötő felhelyezésénél. 
A haskötőt a megfelelő méret kiválasztása után a has oldalrészén 
tépőzárral rögzítsük úgy, hogy kellően szoros legyen és megfele-
lően tartson. 

Tisztítási útmutató: 

A mosás a pelotta eltávolítása után, 40°C-nál nem melegebb 
vízben semleges mosószerrel, csak kézzel történhet. Alaposan ki 
kell öblíteni, mert a mosószermaradék 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. 
 
Adaptálható egyoldali lágyéksérvkötő:  

bal oldali / jobb oldali 

 
Adaptálható kétoldali lágyéksérvkötő 

 
 
 

Adaptálható hasi sérvkötő méretei: 
 
Méret Derék körméret 
1 80-85 cm 
2 85-90 cm 
3 90-95 cm 
4 95-100 cm 
5 100-110 cm 
6 110-120 cm 
7 110-115 cm 
8 115-120 cm 
9 120-125 cm 
10 125-130 cm 
11 130-135 cm 
 

 
RB-120 méretei: 
 
Méret Derék körméret 
S 75-85 cm 
M 85-95 cm 
L 95-105 cm 
XL 105-110 cm 
XXL 110-120 cm 
 

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


