Kiszolgáló, illetve méretvevő helyeink:
* 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.
5600 Békéscsaba, Gyulai út 18.
5630 Békés, Piac tér 30-as Pavilon
5630 Békés, Kőrösi Cs. S. u. 14. Egészségsarok
5700 Gyula, Semmelweis u. 4.
5900 Orosháza, Könd u. 59.
5540 Szarvas Szabadság út 26.
* 6724 Szeged, Pacsirta u.1.
6724 Szeged, Pacsirta u. 2.
6724 Szeged Tisza L. krt. 97.
6760 Kistelek, Kossuth u. 19.
6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 6.
6900 Makó, Szegedi út 2.
6900 Makó, Kálvária u. 1.
6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 5.
* 6000 Kecskemét, Szent István Krt 48.
6000 Kecskemét, Nyíri u. 38./c
6400 Kiskunhalas, Dr.Monszpart L. u. 1.
6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 104-106.
6060 Tiszakécske, Szolnoki út 2.
6100 Kiskunfélegyháza, Attila u. 2.
* 5000 Szolnok, József A. u.83.
3200 Gyöngyös, Dózsa György út 20-22.

Tel/fax: 66/441-137
Tel: 66/326-585
Tel: 66/411-250
Tel:20/468-7609
Tel: 66/464-445
Tel: 68/473-273
Tel: 66/210-442
Tel: 62/543-795, 62/543-796
Tel: 62/310-294
Tel: 62/310-152
Tel: 20/344-2141
Tel: 62/220-591
Tel: 62/219-472
Tel: 62/209-127
Tel: 63/471-977
Tel/fax:76/507-052, 76/507-053
Tel: 76/326-327
Tel: 77/423-212
Tel: 76/455-154
Tel: 76/440-429
Tel: 76/431-799
Tel/fax: 56/513-170
Tel: 20/968-4755

GYÓGYÁSZATI SEGÉDESZKÖZÖKET
GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ
PRIMA-PROTETIKA KFT.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Gyulai út 35.
Telefon/fax: 66/441-137 20/938-9750
Telephely: 5600 Békéscsaba, Vandháti út 1.
Székhely, telephely MSZ EN ISO 9001 szabvány szerint auditálva
Tel.: 66/529-470, Fax: 66/529-480
E-mail: info@prima-protetika.hu
Internet cím: http://www.prima-protetika.hu

VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

D-4350
Háromlábú bot markolattal

Amennyiben kérdése merülne fel, vagy segítségre van szüksége keresse
munkatársainkat a *-gal jelölt gyártóhelyeken (szerviz, javítás stb.).
Viszonteladók részére nagykereskedelmi lerakatunkban gyógyászati segédeszközök és
rehabilitációs termékek forgalmazását végezzük kedvező nagykereskedelmi áron.
Nagykereskedelmi lerakat:
5600 Békéscsaba, Vandháti út 1.

Tel.: 66/529-479 Fax: 66/529-485

Gyártási szám: ……………………………………………………..
Megrendelő neve: ………………………………………………….
címe: …………………………………………………
Megrendelő TAJ száma: ……………………………….

Köszönjük figyelmét, munkájához jó egészséget kívánunk.
PRIMA-PROTETIKA Kft.
A tájékoztatót készítette:
Jóváhagyta:
A vásárlói tájékoztató kiadva:

„GYORS SEGÍTSÉG A BAJBAN”

Droppa Éva
Baranyi Csaba termékismertető/termékfejlesztő
2016. április 10.

A kockázatokról olvassa el a vásárlói tájékoztatót, vagy kérdezze meg
kezelőorvosát!

Termék átadásának kelte: 20…... év ……………….. hó …… nap
Felíró orvos neve:…………………………………………………
Ezen tájékoztatót a kihordási idő végéig őrizze meg, és szükség
esetén ezzel együtt keresse fel társaságunkat!
EAN kód címke:

TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
Tisztelettel kérjük, hogy az Ön által átvett eszközzel együtt átadott
tájékoztatót szíveskedjen elolvasni és megőrizni, szükség esetén –
ezzel együtt – kiszolgáló helyünket felkeresni.
1. Általános leírás
Az Ön által megrendelt eszköz az emberi test anatómiájának
figyelembe
vételével
készült.
Orvosi
rendelvényre,
társadalombiztosítási támogatással a 14/2007. (III.14.) EüM
rendelet alapján adható ki.
Elősegíti a bizonytalan vagy járáshibás betegek biztonságérzetét,
tehermentesíti a sérült alsó végtagot.
2. Használat
A háromlábú botot markolattal gyógyászati segédeszközként, szakorvosi
rendelvényre, az előírt méretbeállítással kell használni. A magasság
beállítása, illetve változtatása a szakorvos, vagy szakember tanácsa
szerint történjen! Magassága 2,5 centiméterenként állítható, melyet a
következőképpen kell elvégezni:
1. Az alsó, mozgatható szárat rögzítő műanyag csap (klipsz) kiálló fém
végét hüvelykujjal megnyomjuk, majd a műanyag részt megfogva
kihúzzuk.
2. A mozgatható szárat szükség szerint tolva, vagy húzva beállítjuk a
megfelelő magasságot. Ügyeljünk arra, hogy a mozgó részen és a
befogadó csövön lévő furatok egy vonalba kerüljenek!
3. Megfelelő magasságban a klipszet a furatba helyezzük és hüvelykujjal
megnyomva a helyére pattintjuk.
Figyelem! Síkos úton fokozott óvatossággal, kisebb lépéseket téve kell
közlekedni. A járóbotra csak akkor szabad terhelést helyezni, ha stabilan
áll a talajon.
A botvég gumit, állítócsap műanyag részét elhasználódás esetén ki kell
cserélni! Megvásárolhatók a kiszolgálás helyén.
Figyelem! Rendeltetés ellenes használatból, túlterhelésből, átalakításból,
helytelen kezelésből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget,

valamint a garancia nem érvényesíthető.

3. Műszaki leírás
A vázszerkezet felső része alumínium, alsó része acél csőből készül. A felső
cső végén található a műanyag markolat. A magasság állítása a felső cső
alsó végében található állítócső kihúzásával vagy betolásával történhet. Az
állítócső helyzetét a felső cső, illetve az állítócső sugárirányú furatába
helyezett, a csőre pattintható műanyagfejbe ágyazott acél rözítőcsap
biztosítja. Az állítócső illeszkedését a csővégeken található műanyag
vezetőelemek segítik.
A mindhárom támaszcső alsó végén található botvég gumik jó tapadást
biztosítanak. A megkopott csúszásgátló botvég gumi cserélhető. Jobbrabalra csavargatva lehúzzuk a csőről a megkopott alkatrészt, és hasonló
mozgatással rátoljuk az újat.
Magasság:
755 mm - 955 mm Szélesség:
260 mm
Hossza:
360 mm
Súlya: ≈1,2 kg (méretfüggő)
Járóbot terhelhetősége: 100 kg
4. Tisztítás
A szennyezett felületeket háztartási tisztítószerrel kell tisztítani. Mosás után
tiszta vízzel öblítsük le és száraz ruhával töröljük át.
5. Minőségtanúsítás
EEKH regisztráció (024) nyilv.tartási szám:
EEKH gyártó kódja:
OEP által támogatott termék.

HU/CA01/44853/14
HU/11046893-2-04

6. Megfelelőségi nyilatkozat
Termékünk, melyre a megfelelőségi nyilatkozat vonatkozik, teljes
mértékben kielégíti az orvostechnikai eszközökről szóló, 4/2009. (III.17.)
EüM rendelet 1. mellékletében – I. osztályba sorolt eszközök – rá
vonatkoztatható alapvető követelmények mindegyikét.
Kedves vásárlónk!
Mi, a PRIMA-PROTETIKA Kft. dolgozói reméljük, hogy mind
termékeinkkel, mind kiszolgálásunkkal kivívjuk elégedettségét és megtartjuk
Önt vevőink között!
……………….……….

