
Gyártó és forgalomba hozó: Rex-San Kft., 1106 Budapest, Fehér út 10. Használati útmutató 
www.rexsan.hu  iroda@rexsan.hu Nyak ortézisek 
20/214-0616 (Alapvető UDI-DI: 5996320NECK13W) 

Termékleírás és várható klinikai haszon: 
A nyak stabil tartását biztosítja a termék. Elöl középen az áll alatt 
alacsonyabb kialakítású, hátul középen a tarkó vonalában 
szélesebb. A nyaki ortézis megfelelő rugalmasság mellett 
anatómiai helyzetben tartja a nyakat, megelőzve a későbbi ízületi 
fájdalmakat és elváltozásokat. 

Indikáció: 
spondylosis, discopathia, spondylarthrosis a nyaki szakaszon, 
torticollis, csigolya tumor, nyaki distorsio, degeneratív 
elváltozások, idegfájdalmak, egyszerű stabil törések, luxáció, 
luxációs törések primer nyújtását követően, dislocatiora hajlamos 
elváltozásoknál a fájdalom csökkentésére, megelőzésére. 

Ajánlás:  
A nyaki gerinc betegségeinél a nyak tartására és ezáltal a tünetek 
csökkentésére szolgáló gyógyászati segédeszköz. Óvja a gerinc 
nyaki szakaszát a fájdalommal járó mozgásoktól - jó hőszigetelő 
tulajdonsága miatt a nyakat melegen tartja. 

Kontraindikáció: 

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a 
terméket! 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 
tanácsait 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 termék méretenként szélesebb és keskenyebb változatban 
készül. A habszivacs pamut anyaggal van bevonva. A tarkó 
vonalában tépőzárral záróik, mely szabályozható. 
A termék nem rendeltetés szerinti használata esetén hátráltatja a 
beteg gyógyulását. A használati utasítás be nem tartása garancia 
elvesztésével jár. 

Tisztítási útmutató:   
A mosás 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! 

 

 

Jótállás, szavatosság: 
Magyarországon a Rex-San Kft., mint gyártó, az eladás 
dátumától 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-73 méretezés:  
 
Méret Magasság x hossz 
0 6x40 cm 
1 8x50 cm 
2 10x50 cm 
3 8x60 cm 
4 10x60 cm 
5 12x60 cm 
 

 
RB-75 méretezés:  
 
Méret Nyak átmérő 
S 28-33 cm 
M 34-39 cm 
L 40-45 cm 

 
 
 
 

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