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ACTIMOVE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Actimove® TaloActive fűzős bokarögzítő 

Orvostechnikai eszköz, gyógyászati segédeszköz. 
Lejárati időt és méretet: lásd a csomagoláson. 
Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 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 esetben 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: 

• 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. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jS4ekwQ2dsU
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Megjegyzés 

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló súlyos váratlan eseményt kérjük 

jelentsen a BSN medical GmbH vállalatnak (BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 

22761 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: amd.vig@ogyei.gov.hu, 1372 Postafiók 450). 

 

Lezárás dátuma: 2022. július 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


