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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Adaptálható,
egyoldali lágyéksérvkötő

4., Jótállás:
1., Általános ismertetés, használat
Kis lágyéksérv esetén amennyiben a beteg nem műthető, illetve műtét
után gyenge hasfali izomzat a recidiva megakadályozása céljából
alkalmazható.

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

2., Felvétele és használata

5., Gyártói Megfelelőségi Nyilatkozat:

A lágyéksérvkötő méretsorozatban készül. Felvétele kisebb sérvek
esetén álló helyzetben, nagyobb sérvek esetén fekvő helyzetben a
sérv(ek) visszahelyezése után meztelen testre történjék. (ábrák 1., a., b.,
c., 2.,)
A sérvkötő párnát mindig abba a kézbe kell venni, amelyik oldalon van
a sérv. Ezután a sérvkötő pelottát és a rugót két kézbe véve helyezzük
fel a csípőtájékra. A deréköv végén lévő bőrszíjat a pelottán lévő felső
gombra, a combszalagot a lábak között átvezetve a pelotta alsó
gombjára kapcsoljuk.
A sérvkötő rögzítését úgy kell beállítani, hogy fájdalommentesen
szorítsa a sérvkötő párnáját a sérvkapura.
A sérvkötő felkapcsolása után egy-egy erőteljes köhögéssel győződjünk
meg a párna tökéletes zárásáról.

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.

A sérvkötőt általában éjszakára le kell venni, mert a bőrnek szüksége
van regenerálódásra a felfekvés elkerülése végett.
3. Tisztítása
A sérvkötő tisztán tartása nagy gondot igényel. Óvni kell a
nedvességtől, vízben mosni tilos. A készüléket benzines ruhával lehet
tisztítani a tűzrendészeti előírások betartásával.
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