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ACTIMOVE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

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: 

• 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. 
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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 súlyos 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 

Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI), 1051 Budapest, Zrínyi utca 3., Tel.: (1) 8869-300, E-mail: 

amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450). 

 

Lezárás dátuma: 2022. február 17. 


