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Termékleírás és várható klinikai haszon: 

Hüvelykujj nyílással ellátott csuklórögzítő, 
amely a csuklón 2 db tépőzárral, a hüvelykujj-
nál pedig 1 db tépőzárral állítható az egyéni 
testparaméterekhez a táblázatban megadott 
méretek szerint. Az ortézis tenyér felöli részén 
fémsínt helyeztünk el, amelynek köszönhetően 
kiválóan tehermentesíti a csuklóízületet és 
korlátozza a csukló szabad mozgását, ezzel is 

segítve a gyógyulást. 

 

Indikáció: 

Distorsio, subluxatio, luxatio, arthritis, tendovaginitis, postopera-
tív állapot. 

 

Ajánlás:  

Ínhüvelygyulladás, posztoperatív állapot után, rándulás, osteo 
arthritis, akut és krónikus csuklóízületi fájdalmak, megerőltetés 
esetén ajánlott az ortézis viselése. Korlátozza a csukló szabad 
mozgását, ami elősegíti a gyorsabb gyógyulást. 

 

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. A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előreha-
ladott perifériás neuropátia. 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). 

5. A termék anyagával szembeni intolerancia. 

 

 

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 tenyér felöli oldalon, a csuklóig fém sínt, a kézfejen műanyag 
merevítőt helyezünk el. A tenyér résznél elhelyezett merevítőt a 
beteg állapotának megfelelően kell behajlítani. A pálcákat mo-
sásnál el kell távolítani. A záródás tépőzárral történik. A csukló 
magasságában plüssgumi-pánt kerül elhelyezésre, mely fokozza 
a stabil rögzítést. A termék neoprén anyagból készül méretsoro-
zatban. 
 
A terméken tilos bármiféle átalakítást végezni. Ennek figyelmen 
kívül hagyása esetén a termék hatékonysága csökkenhet és így 
szavatossága is megszűnik. 
 

Tisztítási útmutató: 

A mosás a sín és a merevítő pálca eltávolítása után, 40°C-nál 
nem melegebb vízben semleges mosószerrel, csak kézzel történ-
het. Alaposan ki kell öblíteni, mert a mosószermaradék bőrirritá-
ciót okozhat. A tépőzárat dörzsöléssel tisztítani tilos! Öblítés 
után kiterítve alaposan meg kell szárítani. Vasalni, centrifugálni, 
fűtőtesten szárítani tilos! Szárítás után a sínt ismét tegyük vissza 
ügyelve a megfelelő visszahelyezésre. 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. 
Amennyiben az eszközzel kapcsolatban súlyos váratlan eseményt 
tapasztal, kérjük jelentse azt elérhetőségeinken és az Ön lakcíme 
szerinti tagállam illetékes hatóságánál. 
 
 
 

RB-31 méretezés:  
 
Méret Csukló átmérő Csukló feletti 

átmérő 
1 14-16 cm 17-19 cm 
2 17-20 cm 20-23 cm 
3 21-25 cm 24-27 cm 
 

 
 
RB-130 jobb-bal / RB-131 jobb-bal / 
RB-132 jobb-bal / J 93120 méretezés:  
 
Méret Csukló átmérő  
S 15-17 cm 
M 17-19cm 
L 19-21 cm 
XL 21-23 cm 
XXL 23-25 cm 
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Csuklószorító méretezés:  
 
Méret Csukló átmérő  
S 15-17 cm 
M 17-19cm 
L 19-21 cm 
XL 21-23 cm 
XXL 23-25 cm 

 
 
RB-133 jobb-bal méretezés:  
 
Méret Csukló átmérő  
S 15-19 cm 
M 15-19cm 
L 19-23 cm 
XL 19-23 cm 

 

 
 
RB-134 méretezés:  
 
Méret Csukló átmérő  
S 15-19 cm 
M 19-21cm 
L 21-24 cm 
XL 24-28 cm 

 
 

 
 
 

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

 


