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Termékleírás és várható klinikai haszon: 
A szilikon talpbetét anyagának köszönhetően segíti a súlyelosz-
tást, megfelelően pozícionálja a lábat. Csökkenti a különböző 
terhelésből adódó fájdalmakat és a lábat érő ütődéseket. Elsősor-
ban kényelmi és megelőző funkciója hozzájárul, hogy a láb 
különböző betegségeit elkerüljük. 

Indikáció: 
Javasolt a sarkon lévő csontnyúlvány, csontritkulás, achilles-ín 
gyulladás, sarok táji fájdalom, lábközép táji fájdalom, isiász, 
rándulás és zúzódás esetén. Illetve a kényelem növelésére. 
Mozgás közben sarki ütődés csökkentésére. Különböző sportok-
ban, atléták és tornászok számára is. Hosszanti boltozat (lúdtalp) 
és haránt boltozat, lábközéptáji fájdalom, fascia gyulladás esetén, 
a lábközép fájdalmának enyhítésére, a lábfej elülső részei beteg-
ségeinek kezelésére is használható. 

Ajánlás:  
A szilikonos talpbetét haránt emeléssel, kíméletes talpboltozattal 
rendelkezik, amely figyelembe veszi a láb anatómiáját, és a 
nyugalom maximális érzését nyújtja. A boltív úgy működik, mint 
egy természetes emelő, amely véd és kerüli a felület érintkezését 
a lábközéppel, ezáltal új dinamikát adva a használója járásának. 
Sajátos kialakítása miatt ortopédusok és traumatológusok is 
ajánlják. 

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: 
Távolítsa el a cipőjében lévő talpbetéteket. Helyezze be a szil-
ikon talpbetétet mindkét cipőjébe. Ügyeljen rá, hogy megfelelő-
en illeszkedjenek a talpbetétek a cipőkben. 

Tisztítási útmutató: 
Rendszeresen tisztítsa! Meleg langyos vízzel, semleges mosó-
szerrel törölje át és tisztítás után győződjön meg arról, hogy a 
termék teljesen száraz, mielőtt használná. Ne érintkezzen szeny-
nyező anyagokkal, illetve erős vegyszerekkel. Hintőpor haszná-
latára nincs szükség, de javasolt az izzadság ellen alkalmazni. 

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. 
 
A termék nem hőálló. Nagy hőmérsékletnek kitéve veszít tulaj-
donságaiból, ezért ne tegye ki 120°C feletti hőmérsékletnek. A 
terméket használja rendeltetés szerint, és ne kombinálja más 
termékekkel. Amennyiben allergiás a latex és gumi anyagokra 
ellenőrizze a felhasznált anyagokat. Ha a termék tartalmaz ilyen 
anyagokat, használjon pamut aláöltözőt, hogy elnyelje a nedves-
séget és az izzadtságot. 
Ha bármilyen rendellenességet tapasztal, kérjük, keressen fel 
bennünket elérhetőségeinken. 
 
RB-90 méretezés:  
 
Méret Lábméret  
S 34-36 cm 
M 36-38 cm 
L 38-41 cm 
XL 41-44 cm 
XXL 44-47 cm 
 

Ajánlás:  
A szilikon sarokemelő kiváló támaszt biztosít a sarok és a boka 
számára, csökkenti az itt fellépő fájdalmat és duzzanatot. Enyhíti 
a talpi íngyulladás, csontsarkantyú és izomhúzódás okozta 
lábfájdalmakat, a minden lépésnél jelentkező ütések és feszültség 
csillapításával. A szilikon sarokemelő célja, hogy kényelmesebbé 
tegye a járást. Nem szolgál a lábak orvosi állapotának kezelésére, 
és nem helyettesíti az ortopédiai eszközöket sem. 
 

 

 
RB-91 méretezés:  
 
Méret Cipőméret (EU)  
S 35-38 cm 
M 38-41 cm 
L 42-44 cm 
 

Ajánlás:  
A lábközépcsont szilikon párna a lábközépcsontban fellépő 
fájdalom és zsibbadás esetén ajánlott, mivel segít a megfelelő 
súlyeloszlásban ez által csökkenti a fájdalmat az egész lábfejben. 
A lábközép szilikon párna célja, hogy kényelmesebbé tegye a 
járást. Nem szolgál a lábak orvosi állapotának kezelésére, és nem 
helyettesíti az ortopédiai eszközöket sem. 

Használati útmutató: 
Helyezze fel a lábközép szilikon párnán található gyűrűt a lábuj-
jára úgy, hogy a párna a lábközépcsontja alatt helyezkedjen el. 
 

 
 
 

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