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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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Adaptálható haskötő







Adaptálható hasi sérvkötő, normál
AH-10 Sebészeti haskötő
AH-12 Haskötő vászonbéléssel
AH-121 Hasemelős haskötő vászonbéléssel
AH-13 Terhességi haskötő
AH-16 Extra haskötő (jótállás)
S

75 – 80 – 85

M

85 – 90 –95

L

95 –100 –105

XL

105 – 110 –115

XXL

115 – 120 – 125

Aláírás Ph.

Jótállási szelvény
Típus:

Gyártási szám:

Átvétel dátuma:

Előadó:

Aláírás Ph.

1. Általános ismertetés, használat:

3. Tisztítás:

Az AH-12, AH-121, AH-16, és az adaptálható hasi sérvkötő a has kóros alakváltozásait
és a belső zsigeri szervek süllyedését korrigálja. A haskötő vászonból készült oldalt
gumiszövet betéttel. Záródás fűzéssel ill. tépőzárral történik.
Az AH-13 terhességi haskötő megkönnyíti a magzat súlyának viselését, megakadályozza a
hasizomzat nem kívánt megnyúlását.
Az eszköz hipoallergén anyagokból készült.

A haskötőt 40C-nál nem melegebb vízben, semleges hatású mosószerrel, kézzel lehet
mosni. A gumi részek kivételével vasalható.
Tilos 40C-nál melegebb vízben mosni, mosógépben mosni, súrolni, csavarni,
centrifugálni, valamint forró fűtőtest közelében szárítani.
Csak kézzel mosható.

2. Felvétele és használata:
A haskötő felvételét – mindig fehérnemű, trikó, alsóing fölé, de alsónadrág, bugyi alá –
fekvő helyzetben célszerű elvégezni, mert a hasi részek alakváltozásának korrekciója így
biztosítható legjobban.
Az előzetesen lazára befűzött haskötőt a lábak felől kell felhúzni úgy, hogy a fűzős rész
hátul a gerinc vonalába vagy a test mellett oldalra kerüljön. Ezután a fűzőzsinórt a két
végén a szükséges méretig meghúzva a hátrészen megköt. Nem célszerű a fűzőzsinórokat
előrehozva elöl megkötni, mert bevágást, szorítást okozhatnak.
Combszalagos haskötőnél a combszalagokat a lábak között áthúzva a hátsó
csatológombokra kell gombolni.

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 igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni, a
vásárlást igazoló blokkal, vagy a Használati Utasítással.

Hasemelővel ellátott haskötőknél a haskötő befűzése és megkötése után kell a hasemelőt
felcsatolni úgy, hogy a hasat alulról felfelé emelje és kényelmes jó tartást biztosítson.

6. Nyilatkozat

Amennyiben a haskötő viselőjének sérve van, a haskötő felvétele előtt a sérvet „vissza kell
helyezni”. A haskötőben levő sérvpelottának a sérvkaput úgy kell zárnia, hogy a sérv ne
tudjon a helyéről kitüremkedni. Ha a sérvpelottát mosás után az eredeti helyére kell
visszahelyezni!

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.

TILOS!
Az adaptálás során meghatározott beállításokat megváltoztatni.
Az eszközt más személy részére használatra átadni, mivel az Ön méreteire lett adaptálva.
FIGYELEM!
Éjszaka viselni csak külön orvosi utasításra szabad!
Amennyiben bármilyen problémát tapasztal azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és
vegye fel a kapcsolatot az eszközt rendelő orvossal és/vagy az eszközt kiszolgáló céggel.
Amennyiben nem használja az eszközt tiszta, száraz helyen tárolja.
Tilos az eszköz fűzését és a hasemelőt túl szorosra állítani, mivel belső vagy külső
elváltozásokat okozhat.
Tilos az eszközt más személy részére használatra átadni, mivel az Ön méreteire lett
adaptálva.

Gyártás időpontja:

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