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.
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SZAVATOSSÁGI IDŐ VÉGÉIG
MEG KELL ŐRIZNI !

GYSGY REHA Kft. 1149 Budapest, Pillangó u. 12.
Tel: 329-0026,330-7735, Fax: 330-7770
www.gysgy.hu, E-mail: info@gysgy.hu

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Boka-láb ortézisek
Típus:

Méret:

 Peroneus emelő
 AJ-270 bokarögzítő
 AJ-271 bokarögzítő

Oldaliság:

 Bal
 Jobb







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

1. Általános ismertetés:
A segédeszköz adaptálható kivitelben készül. A láb- és boka ízületeinek,
lábtőizületi gyulladások esetén, amikor instabil bokaízület ill. laza
bokaszalagok, ficamra való hajlama áll fenn, vagy post traumás
esetekben, törések után alkalmazható. A fájdalmas mozgást kiiktatva a
beteg járóképessé válik. A testen történő rögzítést hevederek, illetve
pántok biztosítják.
2. Felvétele és használata
Az eszköz felvételének módját és használatát az átadó szakember
és/vagy szakorvos tanítja meg.
A felvétel során először kioldjuk a rögzítő pántokat, majd az ortézist
végtagra felhelyezzük. Ügyelni kell a megfelelő beállításra, majd a
hevederekkel rögzítjük.
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. 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.
Az eszközt más személy részére használatra átadni, mivel az Ön
méreteire lett készítve.
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)
- textil
- kellékanyagok
A felsorolt anyagok közül nem mindegyik épül be az eszközbe, ennek
figyelembe vételével kell a tisztítási utasításokat betartani.
4. Tisztítás
A tisztítás 40ºC -nál nem melegebb vízzel semleges mosószerrel,
szivaccsal törölgetve történhet. Mosás után alaposan ki kell szárítani.
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 termék rendeltetésszerű használata mellett 12
hónap jótállást biztosít. A jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás
helyén lehet érvényesíteni, a vásárlást igazoló blokkal, vagy a Használati
Utasítással.
A jótállási igényt a vásárlás vagy kiszolgálás helyén lehet érvényesíteni

