ACTIMOVE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓK
Actimove® GAUNTLET csuklórögzítő
Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.
Rendeltetés: Csukló sérülések esetén vagy rándulások, zúzódások megelőzésére.
Lejárati időt és méretet: lásd a csomagoláson.
Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg
Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.
Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Bevezető: Köszönjük, hogy a levehető fém támasszal ellátott, bal és jobb kézen egyaránt használható
Actimove® csuklórögzítőt választotta.
A termék leírása: Az Actimove® csuklórögzítő az anatómiai kialakítású támaszaival csukló- és
hüvelykujjfájdalom enyhítésére, illetve a gyógyulás elősegítésére alkalmazható. Puha, latexmentes
anyagának köszönhetően rendkívül kényelmes, emellett könnyen felhúzható kialakítású és egyénileg
állítható pántokkal rögzíthető.
Rendeltetés:
A termék rendeltetése a csukló és a hüvelykujj megfelelő helyzetben tartása.
Alkalmazási területei többek között:
• a hüvelykujj idült csont- és ízületi gyulladása
• hüvelykujj-irritáció
• hüvelykujjrándulás
• ficam és húzódás
• reumás ízületi gyulladás
• műtét utáni ellátás
• baleset utáni ellátás
• de Quervain-szindróma
Kérjük, forduljon orvosához, ha bizonytalan abban, hogy a termék megfelelő-e az Ön számára.
Ellenjavallatok:
•
•
•
•
•
•
•

Perifériás vénás ér-elzáródással járó betegségek (Phlebo-thrombosis, Thrombo-phlebitis)
Perifériás artériás keringési zavarok
Mikroorganizmusok okozta vénagyulladás (szeptikus phlebitis)
Nedvedző bőrbetegségek (dermatózisok)
Nyílt sebek, a bőr folytonosságának megszakadásával járó bármilyen felszíni sérülés, fekély
A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia
A termék anyagával szembeni intolerancia.

Használati útmutató: Megelőzés fizikai aktivitás (pl. sport) során. A használat ideje lehet egy óra
(például sporttevékenység közben), de akár hosszú távú is, ha krónikus betegség miatt mindennapi
használat javasolt. Az Actimove® csuklórögzítő kesztyű egyaránt használható a bal és a jobb kézen.
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Alkalmazás
Ha a bal csuklóhoz használja, a támaszt helyezze az alsó zsebbe, hogy a tenyér és a csukló helyzetét
stabilizálja. (1. ábra)
Ha a jobb csuklóhoz használja, a támaszt helyezze a felső zsebbe, hogy a tenyér és a csukló helyzetét
stabilizálja. (2. ábra)
A hosszabb pántot (1. pánt) rögzítse a kézfején. (5. ábra)
A rövidebb pántot (2. pánt) csavarja a hüvelykujja köré. (6. ábra)
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
•

Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók
mellékhatások.
Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási
helyeken vérellátási zavar alakult ki.
Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás
romlását okozhatja.
A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Megjegyzés
Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a
BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253
Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi
hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest,
Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).
Lezárás dátuma: 2020. november 30.
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Actimove® TaloActive fűzős bokarögzítő
Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.
Lejárati időt és méretet: lásd a csomagoláson.
Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg
Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.
Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy az Actimove® TaloActive fűzős bokarögzítőt választotta. Az Actimove® TaloActive
számos helyzetben stabilizálja a bokaízületet, például bokasérülés utáni gyógyulás vagy műtét utáni
rehabilitáció során. Ha enyhébb stabilizálásra van szüksége a rehabilitáció későbbi szakaszában, vagy
szeretné megelőzni az újbóli sérülést mindennapi tevékenysége során, akkor a stabilizáló támaszokat
eltávolítva is használhatja a bokarögzítőt. Ezenkívül két rugalmas pánt is fokozza a stabilitást és a
boka megfelelő helyzetben tartását. A legjobb eredmények elérése érdekében kövesse a helyes
alkalmazásra és használatra vonatkozó alábbi utasításokat.
Javallatok:
Az Actimove® TaloActive használata az alábbi esetekben javallott:
•
•
•
•

Az ízületi szalag vagy tok sérülése a bokaízület felső részén, például szalagszakadás vagy húzódás, deformálódás, a szárkapcsi szalagok sérülései
Krónikus bokai instabilitás
Enyhébb lágyszöveti sérülések
Akut, krónikus és gyulladásos ödéma

Ellenjavallatok:
Ne használja az Actimove® TaloActive rögzítőt, ha instabil boka törése van.
Alkalmazás:
Javasoljuk, hogy az Actimove® TaloActive fűzős bokarögzítőt első alkalommal egészségügyi
szakember vagy képzett specialista helyezze fel, hogy Ön a lehető legjobban kihasználhassa az
optimális felhelyezés és a hatékony terápiás támogatás előnyeit. Az Actimove® TaloActive fűzős
bokarögzítőt zoknis lábára helyezze fel, és sportcipőben vagy más fűzős cipőben viselje. Jobb és bal
bokán egyaránt használható.
1. Lazítsa ki a bokarögzítő fűzőit. Két kézzel fogja meg a bokarögzítő felső részét, és húzza szét.
2. Helyezze két mutatóujját a bokarögzítő felső részének két oldalán lévő hurokba, majd vezesse át a
bokáját a rögzítőn.
3. Igazítsa helyére a hajtókát, majd a fűzővel húzza a bokarögzítőt a kívánt szorosságig.
4. A pántok elhelyezéséhez keresztezze egyszer a rugalmas pántokat a láb felső részén, majd még
egyszer a bokaízület hátsó részén, és rögzítse őket, hogy megfelelő körkörös támaszt adjanak. A
pántokat olyan szorosságig húzza, amennyi a kívánt stabilitás eléréshez szükséges.
5. A legkényelmesebb helyzet érdekében újraigazíthatja a stabilizáló támaszokat. Igazítsa be a
támaszokat a belső anyag mentén a bokacsont (malleoli) körüli kényelmes elhelyezés eléréshez.
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A rehabilitáció későbbi szakaszában, illetve az újbóli sérülések megelőzése céljából a stabilizáló
támaszokat eltávolítva is használhatja a bokarögzítőt. A könnyebb kezelhetőség érdekében fordítsa ki
a bokarögzítőt. A kivehető támaszok eredeti helyzetét a fekete vonal jelöli. Kérdés esetén kérjük,
forduljon orvosához.
Ha további információkat szeretne, nézze meg az Actimove® TaloActive alkalmazását bemutató
videónkat! https://www.youtube.com/watch?v=jS4ekwQ2dsU
Tisztítás és ápolás:
A rögzítő mosásakor ellenőrizze, helyükön vannak-e a pántok.
Javasoljuk, hogy hagyja a rögzítőben a kivehető támaszokat, de ha kívánja, ki is veheti őket.
40 °C-on, enyhe mosószer használatával mossa ki.
Nyomkodja ki belőle a víz nagy részét, és levegőn szárítsa meg teljesen, mielőtt újból használná. A
károsodás elkerülése érdekében az Actimove® TaloActive rögzítőt ne fehérítse, ne vegytisztítsa, ne
tegye szárítógépbe és ne vasalja ki.
Fontos, hogy közvetlenül a rögzítőre ne kerüljön kenőcs vagy bármilyen vegyi anyag.
Óvintézkedések:
•
•
•
•

Kérjük, kövesse kezelőorvosa terápiás javaslatait.
Ha kellemetlen érzést, zsibbadást, bőrszínváltozást vagy duzzanatot észlel az alkalmazás során,
hagyja abba az Actimove® TaloActive fűzős bokarögzítő használatát, és forduljon orvosához.
Szobahőmérsékleten, lehetőleg az eredeti csomagolásában tárolja.
A terméket egy adott beteg általi alkalmazásra tervezték, ezért nem javasoljuk, hogy több
személy is használja.

Jellemzők:
•
•
•
•

Gyorsan és egyszerűen kezelhető zárórendszer
Stabilizáló támaszok: Könnyen kivehetők és használhatók
Szellőző, bőrbarát anyag
A fűzős bokarögzítő stabilizálása

Figyelmeztetés:
•
•
•
•
•

Essity External

Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók
mellékhatások.
Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási
helyeken vérellátási zavar alakult ki.
Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás
romlását okozhatja.
A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Megjegyzés
Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a
BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253
Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi
hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest,
Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).
Lezárás dátuma: 2020. november 30.
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ACTIMOVE MANUS csuklórögzítő
Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.
Rendeltetés: Csukló sérülések esetén vagy rándulások, zúzódások megelőzésére.
Lejárati időt és méretet: lásd a csomagoláson.
Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg
Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.
Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Kedves Vásárló,
Köszönjük, hogy a levehető fém támasszal ellátott, bal és jobb kézen egyaránt használható Actimove
csukló rögzítőt választotta.
Termék Leírás
Az Actimove csukló rögzítő az anatómiai kialakítású támaszaival csuklófájdalom enyhítésére, illetve a
gyógyulás elősegítésére alkalmazható. Puha, latexmentes anyagának köszönhetően rendkívül
kényelmes, emellett könnyen felhúzható kialakítású és egyénileg állítható pántokkal rögzíthető.
Javallat
A termék rendeltetése a csukló megfelelő helyzetben tartása.
Alkalmazási területek:
-

ínhüvelygyulladások
ficamok és rándulások
csont- és ízületigyulladások
reumaszerű ízületgyulladások
műtét utáni kezelések
poszttraumás kezelések

Kérjük, forduljon orvosához, ha bizonytalan abban, hogy a termék megfelelő-e az Ön számára.
Ellenjavallatok:
•
•
•
•
•
•
•

Perifériás vénás ér-elzáródással járó betegségek (Phlebo-thrombosis, Thrombo-phlebitis)
Perifériás artériás keringési zavarok
Mikroorganizmusok okozta vénagyulladás (szeptikus phlebitis)
Nedvedző bőrbetegségek (dermatózisok)
Nyílt sebek, a bőr folytonosságának megszakadásával járó bármilyen felszíni sérülés, fekély
A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia
A termék anyagával szembeni intolerancia

Használati útmutató
A termék otthoni használatra van kifejlesztve, vagy bizonyos esetekben sérülés megelőzés céljából,
bizonyos tevékenységek közben (pl.: sporttevékenység). A használat ideje lehet egy óra (például
sporttevékenység közben), de akár hosszú távú is, ha krónikus betegség miatt mindennapi használat
javasolt. Az Actimove csukló rögzítő egyaránt használható a bal és a jobb kézen.

Essity External

Felhelyezés
Ha a bal csuklóhoz használja, a támaszt helyezze az alsó zsebbe, hogy a tenyér és a csukló helyzetét
stabilizálja. (1. ábra)
Ha a jobb csuklóhoz használja, a támaszt helyezze a felső zsebbe, hogy a tenyér és a csukló helyzetét
stabilizálja. (2. ábra)
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
•

Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók
mellékhatások.
Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási
helyeken vérellátási zavar alakult ki.
Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás
romlását okozhatja.
A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Megjegyzés
Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a
BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253
Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi
hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest,
Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).
Lezárás dátuma: 2020. november 30.
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Actimove® VERTEBRACE nyakgallér (gerincrögzítő)
Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.
Lejárati időt és méretet: lásd a csomagoláson.
Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253 Hamburg
Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.
Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy az Actimove® gerincrögzítőt választotta. Az Actimove® gerincrögzítő könnyen
használható, kis tömegű, párnázott támasztóeszköz a nyak stabil helyzetben tartásához. Az
Actimove® gerincrögzítőt úgy tervezték, hogy akut és sürgősségi helyzetben a beteg fejét és nyakát
stabil helyzetben tartsa, illetve mozgástartományát a megfelelő módon korlátozza. Helyes alkalmazás
mellett a gallér teljes mértékben körülfogja a nyakat, és merev támasztékot nyújt a fej, az áll és a
koponyaalap számára. Ez az egy részből álló eszköz gyorsan és egyszerűen felhelyezhető akár ülő,
akár háton fekvő testhelyzetű beteg esetében. Az álltámasz a gallér beállításakor és a betegre
igazításakor lapos tárolási helyzetéből kinyílik, és a megfelelő helyre kerül. A gyorslezáró elemekkel
gyorsan és egyszerűen rögzíthető a gallér. A nagy méretű elülső nyílás lehetővé teszi, hogy
vészhelyzetben cricothyrotomiát (gyűrűporc-pajzsporci bemetszést) vagy tracheostomiát
(légcsőmetszést) végezhessenek.
Kérjük, kövesse az alábbi utasításokat. Mielőbbi gyógyulást kívánunk!
Rendeltetésszerű használat és javallatok
A termék rendeltetése a nyak stabilizálása. Alkalmazási területei többek között:
• Műtét utáni ellátás
• A nyak hirtelen rándulása utáni rövid távú használat
• Spondylarthrosis deformans (a csigolyaízületek kóros elváltozása)
• Deformitás (ficam)
• Húzódás
• Akut vagy krónikus fájdalmas nyakigerinc-szindróma
• Akut és sürgősségi ellátás
Kérjük, lépjen kapcsolatba egészségügyi szakemberrel, ha bizonytalan abban, hogy a termék
megfelelő-e az Ön számára.
Ellenjavallatok:
Ne használja az Actimove gerincrögzítőt, ha súlyos nyaki sérülése van, pl.: nyakcsigolya törés esetén.
Használati útmutató
A.) Alkalmazás:
A megfelelő méret meghatározása az Actimove® gerincrögzítő méretvezetőjével történik. A
méretvezető segít a nyakrögzítő gallér megfelelő méretének meghatározásában. Vegye figyelembe,
hogy a méretvezető két különböző méretváltozatot tartalmaz a két oldalán: egy felnőtt- és egy
gyermekméretet. Fontos, hogy a megfelelő oldalát használja.
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a. Gallért igénylő gyanított nyaki gerinci sérülés esetében ez a méretvezető szinte bármilyen
testhelyzetben alkalmazható, amelyben a beteget találják (1. ábra).
b. Helyezze el a méretvezetőt a beteg fejének oldalsó részénél úgy, hogy az alsó éle a váll felső részén
(a trapézizmon) nyugszik. A színes végét igazítsa a fül elülső részéhez (2. ábra). Mindegyik betűvel
ellátott színes szakasz megfelel valamelyik méretnek az Actimove® gerincrögzítő nyakrögzítő
gallérjának hat mérete közül.
c. Azonosítsa, melyik színes szakasz és betűjele van egy szintben a fül nyílásának (azaz a fülkagylónak)
a közepével.
Fontos: A méretvezető segít, hogy az első vizsgálatkor kiválassza a megfelelő méretet. A végleges
választás előtt vegye figyelembe a test felső részének méretét: Erősebb testfelépítésű vagy izmosabb
személynél eggyel rövidebb méretre lehet szükség. Ha ellenjavallott a vastag téli ruházat eltávolítása,
eggyel rövidebb méretre lehet szükség. A vékonyabb alkatúaknál eggyel hosszabb gallérméretre
lehet szükség.
B.) Általános alkalmazási utasítások
1. Tartsa a gallért az ábrán látható módon.
2. Hajlítsa meg a gallért, hogy az álltámaszt kinyithassa.
3. A könnyebb alkalmazás érdekében formázza előre a gallért.
4. Miközben egy másik személy mozdulatlanul tartja a beteg fejét, csúsztassa a gallér pánttal ellátott
részét a beteg nyaka alá.
5. A fej túlzott megmozdítását elkerülve helyezze el az álltámaszt az áll alatt.
6. Húzza meg úgy a pántot, hogy kényelmesen lazán illeszkedjen, majd a bolyhos oldalát nyomja
határozottan a gallér tépőzáras betétjéhez.
C) Alkalmazási utasítások akut és sürgősségi ellátáshoz
Csak a kórházba szállítás előtti sürgősségi ellátásra képesített, valamint az első betegvizsgálat
elvégzését és a segítő eszközök helyes használatát biztosító technikák terén képzett egészségügyi
dolgozók kísérelhetik meg a nyakrögzítő gallér felhelyezését olyan betegre, akinél a nyaki gerinc
sérülésének gyanúja fennáll. Fokozott elővigyázatossággal és gerinchordággyal vagy más elismert
immobilizáló rendszerrel kombinálva kell használni. Hacsak lehet, a nyakrögzítő gallért legalább két
segítő szerelje fel, és egyikük tartsa a fejet és a nyakat egy vonalban és mozdulatlanul a fent leírt (B.
rész: Általános alkalmazási utasítások) alkalmazási eljárás során. A nyakrögzítő gallér legyen
kellőképpen kényelmes. Megfelelő felhelyezés mellett kényelmesen laza, miközben elég tartást ad,
és megfelelően korlátozza a beteg fej- és nyakmozgásának tartományát. Minden esetben győződjön
meg róla, hogy a beteg légútjai szabadok. A nyaki gerinc maximális támogatása érdekében a
felhelyezett nyakrögzítő gallér addig maradjon a nyakon, amíg eltávolítását orvos vagy más képesített
egészségügyi dolgozó nem rendeli vagy végzi el. Az Actimove® gerincrögzítőt egyetlen betegnél
történő használatra tervezték.
Figyelmeztetések és óvintézkedések: A gallér első felhelyezését erre képesített egészségügyi dolgozó
végezze el, és a használatot orvos felügyelje folyamatosan. A gallér alatti bőrterületet a helyi irritáció
megelőzése érdekében a lehető legtisztábban és legszárazabban kell tartani. Ha bőrpír, irritáció vagy
duzzanat alakul ki, orvoshoz kell fordulni.
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Figyelmeztetés:
•
•
•
•
•

Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók
mellékhatások.
Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási
helyeken vérellátási zavar alakult ki.
Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás
romlását okozhatja.
A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a
BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Quickbornstrasse 24 20253
Hamburg) vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest, Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi
hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest,
Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: ogyei@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).
Lezárás dátuma: 2020. november 30.
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Actimove® Post-Op ROM térdrögzítő
Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz.
Lejárati időt: lásd a csomagoláson.
Gyártó: Vincent Rehab Devices Company Ltd., Flats B2 & C2, 7/F, Phase 2, Hang Fung Industrial
Building, 2G Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong
Tárolás: szobahőmérsékleten, sugárzó hőtől védve.
Forgalmazza: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51.
Használati útmutató
Tisztelt Vásárlónk!
Köszönjük, hogy az Actimove® Post-op ROM térdrögzítőt választotta. Az Actimove® Post-Op ROM
térdrögzítő megakadályozza a térd mozgását vagy korlátozza a mozgástartományt, a szakorvos
előírása alapján. Sérülés után, műtétet követően és rehabilitáció során is használható. A forgópánt
gyorsrögzítő kulcsaival 0°-os, 15°-os és 30°-os szögben tarthatja a térdet. A mozgástartomány –10° és
120° közötti hajlításhoz, illetve –10° és 90° közötti nyújtáshoz állítható be 10°-os lépésekben. A
térdrögzítő teleszkópos rúdjai a legtöbb beteghez beállíthatók. A térdrögzítő bal és jobb térden
egyaránt viselhető.
Rendeltetésszerű használat és javallatok: A termék posztoperatív használata az alábbi eljárások
után, illetve esetekben javallott:
• Az ACL (elülső keresztszalag), PCL (hátsó keresztszalag), MCL (belső oldalszalag) és LCL (külső
oldalszalag) sérülése
• A sípcsont ízületi felszínének törése
• Osteochondralis (a porcot és az alatta lévő csontot érintő) helyreállítás
• Meniscus- (gyűrűporc-) helyreállítás
• Patellaín-helyreállítás
• Condylaris (csontízületvégi) törés helyreállítása
• Térdficam vagy -húzódás
• MTO (magas tibia osteomtomia térdtengely-helyreállító műtét)
Alkalmazás: Kezdeti alkalmazását csak egészségügyi szakember végezheti. Alkalmazás előtt gondosan
olvassa el az utasításokat.
1. Kapcsolja ki a csatokat, nyissa szét a forgóspánt rúdjait, majd terítse ki a térdrögzítőt. (1)
2. Állítsa be a térdrögzítőt úgy, hogy a beteg térde a forgópántok között középen helyezkedjen el. A
„TOP” jelzésű forgópántrudak legyenek a combnál. (2)
3. Állítsa a térdrögzítőt a beteg lábának hosszához úgy, hogy a rudak gombjait kioldási („unlock”)
irányba tolja és ott tartja, miközben a rudakat a kívánt hosszig csúsztatja. A gomb felengedésével a
rúd lezárt („lock”) helyzetbe kerül. A forgópántrúd hosszjelzői segítenek, hogy a beállítás mediális és
laterális irányban azonos legyen. (3)
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4. Laza helyzetben rögzítse a csatokat. A térdhez legközelebbi pántokkal kezdje. Miután minden
csatot bekapcsolt, ellenőrizze, hogy fennmaradt a forgópántrudak laterális és mediális helyzete, és a
beteg térde a rudak között középen helyezkedik el. (4)
5. Húzza át a pántokat a csatokon, és rögzítse őket a tépőzárral. (5) Ha rövidebb pántokra van
szükség, vegye le a tépőzárat, vágjon le vagy hajtson fel a pántból, majd helyezze vissza a tépőzárat.
A pántokat állítsa kellőképpen szorosra úgy, hogy az a beteg számára kényelmes legyen. (6)

A ROM forgópánt beállításai:
1. A forgópánt a színes gyorslezáró gomb segítségével 0°-os (semleges), illetve 15°-os és 30°-os
(hajlított) helyzetben rögzíthető. Mielőtt a gyorslezáró gombokkal elvégzi a rögzítést, bizonyosodjon
meg róla, hogy a mediális és a laterális beállítások meggyeznek. (7)
2. A nyújtási és hajlítási határértékek beállításához kapcsolja a színes gyorslezáró gombot kioldási
(„unlock”) helyzetbe. (8) Mielőtt a gyorslezáró gombokkal elvégzi a rögzítést, bizonyosodjon meg
róla, hogy a mediális és a laterális beállítások meggyeznek.
A nyújtási határértéket –10° és 90° közé állíthatja be, ehhez húzza ki és csúsztassa el a fület a kívánt
helyzetbe.
A hajlítási határértéket –10° és 120° közé állíthatja be, ehhez húzza ki és csúsztassa el a fület a kívánt
helyzetbe. (9)
Az első alkalmazást követően az Actimove® Post-Op ROM térdrögzítő egyszerűen a csatok
kikapcsolásával levehető és újra felhelyezhető.
Kizárólag orvosa utasítására vegye le.
Ellenjavallatok: A termékkel szemben nincsenek ellenjavallatok.
Figyelmeztetések és óvintézkedések:
• Az Actimove® Post-op ROM térdrögzítőt egyetlen beteg általi használatra tervezték. Rendeltetése
szerint nem alkalmas arra, hogy másik beteg is használja.
• Ha a használat során fájdalmat, duzzanatot vagy más tünetet észlel, hagyja abba az eszköz
használatát, és forduljon orvoshoz.
• Az eszköz rendeltetése szerint úgy védi a sérült területet, hogy az orvos által elrendelt rehabilitációs
programnak vagy egyéb intézkedéseknek megfelelően korlátozza a mozgástartományt.
Figyelmeztetés:
•
•
•
•
•
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Az orvos által javasolt és megfelelően illeszkedő eszköz viselésekor általában nem tapasztalhatók
mellékhatások.
Érzészavarok, zsibbadás fennállása esetén előfordulhat, hogy a kompresszió miatt a nyomási
helyeken vérellátási zavar alakult ki.
Ilyen esetben mindig ellenőrizze a termék felhelyezésének pozícióját és a rögzítés erősségét.
Az eszköz szakszerűtlen felhelyezése és rögzítése bőrelváltozásokat és az artériás vérellátás
romlását okozhatja.
A panaszok változatlan fennállása esetén azonnal forduljon kezelőorvosához.

Tisztítás és ápolás: Műanyag részek (például zárópántok). Az ortopéd keret tisztításához enyhén
szappanos vízzel átitatott törlőkendőt használjon.
Textilből készült részek (habbetétek): A habbetéteket kézzel, enyhén mosószeres vízben mossa,
majd alaposan öblítse ki. Finoman nyomkodja ki belőlük a víz nagy részét, majd fektetve a levegőn
szárítsa. Ne tegye ki közvetlen hő vagy napfény hatásának. Ne fehérítse, ne vasalja ki és ne
vegytisztítsa. Száraz, jól szellőző helyen, szobahőmérsékleten tárolja.
Megjegyzés:
Az eszközhöz köthető bármilyen súlyos incidenst jelenteni kell a vállalatnak, valamint az Ön
országában illetékes hatóságnak.
Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló váratlan eseményt kérjük jelentsen a
Vincent Rehab Devices Company Ltd., Flats B2 & C2, 7/F, Phase 2, Hang Fung Industrial Building, 2G
Hok Yuen Street, Hung Hom, Kowloon, Hong Kong vagy az Essity Hungary Kft.-nek (1021 Budapest,
Budakeszi út 51.) vagy az illetékes helyi hatóságnak (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezésegészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail:
ogyei@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450).
Lezárás dátuma: 2020. november 30.
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