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Termékleírás és várható klinikai haszon: 

A párna tehermentesíti a gerinc végződést, illetve a nyíláshoz 
helyezett testterületet, így bármilyen eredetű fájdalom csökkent-
hető ülés közben a párna használatával. A modern világban az 
ülés a munkavégzés fontos része, így a terápia során a már 
kialakult panaszok mellett növeli az ülés időt. A megfelelő párna 
kiválasztása segít megelőzni különböző betegségek kialakulását.  

Indikáció:  

felfekvés megelőzésére, farkcsont, keresztcsont fájdalom kezelé-
sére, aranyér esetén, valamint az ülés okozta panaszok esetén 

Ajánlás:  

Ülőpárna használata javasolt farkcsont fájdalom, keresztcsont 
felfekvés megelőzésére és kezelésére, medencetáji fájdalmak, 
valamint aranyér esetén, szülést követően és tartós ülés okozta 
panaszok megelőzésére is használható. 

Kontraindikáció: 

Kérjük csak tiszta és sérülésmentes felületen használja a termé-
ket! Közvetlenül sebre nem kerülhet. A termék használata előtt 
kérje kezelőorvosa, vagy gyógyászati segédeszköz forgalmazó 
tanácsait a megfelelő használatot illetően. Amennyiben úgy érzi, 
kényelmetlen, vagy fájdalmas a használata, hagyja abba a termék 
használatát, változtasson a pozíción, vagy konzultáljon szakem-
berrel! 

Használati útmutató: 

Üljön rá a párnára úgy, hogy pozícionálja az érintett területet a 
párna gyűrű nyitott részéhez. Ez által tehermentesíti a fájdalmas 
részt. Viseljen ruházatot a termék használata közben! 

Tisztítási útmutató: 

Távolítsa el a huzatot a párnáról. 30 C-on mosógépben tisztítható 
a huzat. Tisztítás után győződjön meg arról, hogy a termék 
teljesen száraz, mielőtt használná. 

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 
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Alkalmazás 

Ideális gerincproblémával és hátfájdalmakkal küzdők számára. 
Segít megelőzni a fej lebillenését és kényelmes utazást biztosít 
minden körülmények között. Minden fejméretre megfelelő. 

Használati útmutató 

Helyezze hátulról a nyakára a párnát 

Tisztítás 

Távolítsa el a huzatot az utazópárnáról. 30°C-on mosógépben 
tisztítható a huzat. Tisztítás után győződjön meg arról, hogy a 
termék teljesen száraz, mielőtt használná 
 
Az RB-190 utazópárna nem orvostechnikai eszköz! 
 


