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Termékleírás és várható klinikai haszon: 

Térdízületi sérülések, szalagműtétek után 
ajánlott a termék viselése. A mozgásterje-
delmet és a rögzítést sínpárral biztosítja. Az 
eszköz rugalmas neoprén anyagból készült, 
mely biztosítja a különböző formájú tér-
dekre a pontos illeszkedést. A térd külső és 
belső oldalain síntokokban helyezkedik el a 
sínpár. A térd ortézis megtámasztja az 
ízületet, ezzel is enyhíti a fájdalmat, meg-
előzi a további panaszok kialakulását és 
segíti a gyógyulást. 

 

Indikáció: 

Térdízületi instabilitás. 

Ajánlás:  

Térdízületi sérülések, szalagműtétek után ajánlott a termék 
viselése. A mozgásterjedelmet és a rögzítést sínpárral biztosítja. 
Az eszköz rugalmas neoprén anyagból készült, mely biztosítja a 
különböző formájú térdekre a pontos illeszkedést. A térd külső és 
belső oldalain síntokokban helyezkedik el a sínpár. 
Sport rugós térdrögzítő alkalmazása ajánlott sportolás közben a 
térdízületek védelmére, térdsérülések, szalag instabilitással járó 
térdpanaszok, húzódás és térd fájdalom esetén. Oldalanként két-
két merevítő rugós spirál és körkörös bandázsok biztosítják a 
megfelelő oldalirányú stabilitást. 

Kontraindikáció: 

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a termé-
ket! A termékre nem kerülhetnek zsír- és savtartalmú anyagok, 
kenőcsök vagy oldatok! 

A következő betegségek esetén a segédeszköz felhelyezése és 
hordása csak az orvossal történő egyeztetés alapján javasolt:  

1. Bőrbetegségek és bőrsérülések az ortézissel fedett területen, 
különösen gyulladásos tünetek esetén. Közvetlen sebre, amelyek 
duzzanattal, bőrpírral és melegséggel járnak.  

2. Visszeresség (varikozitás), különösen vénás keringési zavar-
ral. Ha egy időben más terméket is (pl. kompressziós harisnyát) 
használna. 

3. Nyirokkeringési zavarok, valamint minden olyan tisztázatlan 
eredetű duzzanat, amely a felhelyezett segédeszköztől számítva a 
test távolabbi részén helyezkedik el. Tisztázatlan lágyrészi 
duzzanatok. 

4. Érzés- és keringészavarok, pl. cukorbetegség (diabetes melli-
tus). 

Használata közben kerülni kell a túl szoros viselést, mindig 
figyeljen oda, hogy körülírt nyomást ne okozzon a termék! 

Ha szokatlan változásokat vesz észre magán (pl. a panaszok 
fokozódása), vagy úgy érzi, hogy kényelmetlen, vagy fájdalmas 
viselése, hagyja abba a termék használatát, változtasson a felhe-
lyezésen, vagy tanácskozzon szakemberrel! Hosszabb pihenés 
idejére (pl. alvás, hosszabb ülés) le kell venni, ha az orvos más-
képp nem rendeli. 

Használati útmutató: 

A megfelelő méret kiválasztása után helyezze fel a segédeszközt 
úgy, hogy a térdtok kivágása a térdkalács alsó feléig érjen, a 
sínek kétoldalt megfelelően illeszkedjenek. Végül tépőzárakkal 
rögzítjük a tokot, hogy az stabilan tarthassa a térdet. A termék 
nem rendeltetés szerinti használata esetén hátráltatja a beteg 
gyógyulását. A használati utasítás be nem tartása a garancia 
elvesztésével jár. 
 
A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen 
kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így 
szavatossága is megszűnik. 
 

Tisztítási útmutató: 

Mosás előtt a síneket távolítsa el. A mosás 40°C-nál nem mele-
gebb vízben semleges mosószerrel, csak kézzel történhet. Alapo-
san ki kell öblíteni, mert a mosószermaradék bőrirritációt okoz-
hat. 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. 
 
 
 

 
RB-38, RB-38 NY, RB-43 méretezés:  
 
Méret Comb körmé-

ret 
Térd körmé-

ret 
Vádli körmé-

ret 
S 37 cm 30 cm 28 cm 
M 42 cm 33 cm 30 cm 
L 46 cm 36 cm 34 cm 
XL 50 cm 39 cm 37 cm 
XXL 54 cm 41 cm 40 cm 

 

 

 
 
RB-110, RB-111, RB-112, RB-113 méretezés:  
 
Méret Térd átmérő 
S 31-34 cm 
M 34-37 cm 
L 37-40 cm 
XL 40-44 cm 
XXL 44-48 cm 
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J 93124 méretezés:  
 
Méret Láb körméret 

térd felett  
S 28-35 cm 
M 29-37 cm 
L 31-39 cm 
XL 35-42 cm 

XXL 38-46 cm 
 

 
 
 
J 93127 méretezés:  
 
Méret Láb körméret 

térd felett  
S 28-38 cm 
M 32-42 cm 
L 35-45 cm 
XL 38-48 cm 
XXL 41-51 cm 
 

 
 
 
 
 
Sport térdbandázs méretezés:  
 
Méret Térd körméret 
S 28-38 cm 
M 32-42 cm 
L 35-45 cm 
XL 38-48 cm 
XXL 41-51 cm 
 

 
 

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

 
 


