JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Amennyiben az Ön által vásárolt termék ára bruttó 10.000,- ft feletti, abban az esetben társaságunk a
151/2003. (IX.22) számú Kormányrendeletben meghatározott jótállást vállal. A jótállási idő az átvételtől
számított 12 hónap.
Ha a termék az átvétel napjától számított három munkanapon belül olyan mértékben meghibásodott, hogy a
rendeltetésszerű használatot akadályozza, úgy az átvétel helyén azonos típusúra cserélhető.
A jótállási jegy érvényesítését a terméket átadó végzi a megfelelő adatok kitöltésével és bélyegzésével.
A jótállási igény a jótállási jeggyel a kiszolgálás helyén (a kiszolgáló egység telephelyén) érvényesíthető. A
jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, átírás vagy valótlan adatok bejegyzése a jótállás
érvénytelenségét vonja maga után.
A jótállás megszűnik, ha a hiba rendellenes használat, átalakítás, helytelen kezelés és tárolás, erőszakos külső
behatás, szakszerűtlen beavatkozás, meghibásodás bejelentésének elmulasztása, elemi kár (villámcsapás,
tűzkár, árvíz, földrengés, stb.) miatt következik be.
A kezelési utasításban foglaltaktól eltérő használatból eredő meghibásodások, valamint a természetes
használatból eredő kopás nem tartozik a jótállás keretébe.
A fentiekből, illetve a kezelési hibából adódó indokolatlan javítási költségek a vásárlót terhelik.
A terméket kijavításra átvételi elismervény ellenében kell átvenni.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész építhető be, továbbá a jótállási jegyen feltüntetésre kerül a
bejelentés és átvétel időpontja, a hiba oka és javítás módja, a visszaadás időpontja és a kijavítás időtartamával
meghosszabbított jótállási idő.
A javítást végzőnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Amennyiben a termék meghibásodásával kapcsolatban vita merül fel, úgy jegyzőkönyvet kell felvenni annak
két példánya a termék tulajdonosát illeti, aki panaszával a Fogyasztóvédelmi Felügyelőséghez fordulhat. A
jótállás a jogosult törvényből eredő egyéb jogait nem érinti.
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AJ-40
AJ-420
AJ-421
AJ-422
AJ-450
AJ-451
AJ-452







1-S
2-M
3-L
4 - XL
5 - XXL

1. Általános ismertetés
4. Tisztítás
Olyan esetekben kerülnek alkalmazásra, amikor a térdízületben lezajlott betegség,
gyulladás után vagy egyéb okból instabilitás, lötyögés marad vissza. Szalagsérülésekből
adódó lötyögés, kisebb-nagyobb fokú instabilitás esetén.
2. Felvétele és használata
Az eszköz felvételének módját és használatát az átadó szakember tanítja meg.
A felvétel során először kioldjuk a rögzítő pántokat, majd az ortézist végtagra
felhelyezzük. Ügyelni kell a megfelelő beállításra, hogy a sínek és az ízületek megfelelő
magasságban helyezkedjenek el, majd a hevederekkel rögzítjük.
Az AJ-421 és a AJ-422 típusú eszköz esetén a mozgástartományt a rendelő szakorvos
határozza.
Az eszköz beállításait nem szabad a beállított méretekhez képest megváltoztatni.
Az eszköz beállításait minden esetben a rendelő szakorvos határozza meg és viselési
javaslata alapján alkalmazható.
A felhelyezés során hangsúlyozottan ajánljuk a korrekt felhelyezést és a beállítást,
mivel akkor érhetjük el a kívánt funkciót.
Amennyiben bármilyen problémát tapasztal a viselés során (pl. sinezet működési
zavara, alapanyag sérülése, funkció csökkenés), azonnal hagyja abba az eszköz
használatát, és vegye fel a kapcsolatot az eszközt rendelő orvossal, és/vagy az eszközt
kiszolgáló céggel.
Csak orvosi ellenőrzés mellett használható!
TILOS!
Az orvos által meghatározott beállításokat megváltoztatni.
Figyelem!
Az eszközt éjszaka viselni csak külön orvosi utasításra szabad!
3. Anyag
Az ortézisben felhasznált anyagok bevizsgálásra kerültek, és viselésre alkalmasnak
minősítették. Az eszköz elkészítésekor magas műszaki és minőségi követelményeket
állítottunk, amelyek biztosítják a megfelelő minőséget.
Az eszköz kialakítása megfelel a vele szemben támasztott követelményeknek.
Az eszköz hipoallergén anyagokból készült.
Az eszközben felhasznált anyagok:
- műanyag (lemez, habosított bélés anyag, műgyanta)
- fém alkatrészek (sínezetek, ízület)
- kompozit szerkezetű textil
- kellékanyagok
A felsorolt anyagok közül nem mindegyik épül be az eszközbe, ennek figyelembe
vételével kell a tisztítási utasításokat betartani.

A tisztítás 40ºC-nál nem melegebb vízzel semleges mosószerrel, szivaccsal törölgetve
történhet. Mosás után alaposan ki kell szárítani.
A fém sínezeteket el kell távolítani a mosás előtt és a teljes száradás után lehet csak
visszahelyezni a termékbe.
Vasalni, centrifugálni, forró fűtőtesten szárítani tilos!
Csak kézzel mosható!

Figyelem: ne tegye ki nyílt lángnak, illetve magas hőnek, tartósan napfénynek, mert
károsodhat az anyag!
5. Szavatosság:
A GYSGY REHA Kft. a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) vonatkozó rendeletei, valamint
az 1. számú Polgári Gazdasági Elvi Döntés-ben foglaltaknak megfelelően a termék
rendeltetésszerű használata mellett 6 hónap kötelező szavatosságot biztosít a jelen
terméknek. A szavatossági és jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet
érvényesíteni, a vásárlást igazoló blokkal, vagy a Használati Utasítással.
6. Nyilatkozat
A GYSGY REHA Kft. tanúsítja, hogy a jelen termék kialakítása a 4/2009 (III.17)
EüM orvostechnikai eszközökről szóló rendelet hatálya alá tartozónak nyilvánított
orvostechnikai eszköz, megfelel a rendelet 1. számú mellékletében foglalt rávonatkozó
alapvető követelményeknek, és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti
teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a
kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.
Gyártás időpontja:
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Min. Ell.

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A
KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG, ILLETVE A
SZAVATOSSÁGI IDŐ VÉGÉIG
MEG KELL ŐRIZNI !

