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HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

Actimove Knee Brace Wrap Around Simple Hinges Condyle Pads 
Actimove® körbetekerhető, csuklós, párnázott térdrögzítő 

 
 
A termék célja a térd stabilizálása.  
 
 
Alkalmazási területek: 
- ACL, LCL, MCL, PCL rándulások és szakadások  
- Középső/oldalsó porcgyűrű szakadások  
- Térdkalács instabilitás  
- Térdkalács íngyulladás  
- Térdkalács porcdaganat  
- Osgood-Schlatter betegség 
 

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 

 
 
Jellemzők:  
- Megfelelő orvosi kompressziót és egyenletes terápiás hőhatást nyújtó eszköz, segítve ezzel a 

fájdalom csillapítást és a gyógyulást. 

- COOLMAX® AIR TECHNOLOGY alkalmazásával készült (Neoprénmentes), gyorsan száradó 
perforált anyagának köszönhetően jól szellőzik, biztosítva ezzel a bőr lélegző képességének 
megtartását és ezáltal az átlagon felüli kényelmet. 

- A lágyszövetek és ínszalag sérülésekből, illetve csont-ízületi gyulladásokból eredő 
térdfájdalmakat a mediális és laterális oldalt elhelyezkedő (belső-külső oldali) csuklók által 
biztosított erős stabilizáló hatása révén kezeli. 

- Elülső részén található zárórendszere miatt az eszköz fel- és levétele fájdalommentes, 
kényelmes, irritáció mentes használatot biztosít.  

- Az elasztikus kapocs és huroktartó jobb illeszkedést, tépőzáras zárórendszere biztonságos 
rögzítést tesz lehetővé. 

- Az Actimove® térdrögzítő bal vagy jobb térdre is használható.  
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Alkalmazás:  
 
 

  
 
A viselési idő változó, de általában a testmozgás vagy a fizikai tevékenység időtartamára, azaz 30-180 
percre korlátozódik. Akut állapotban a térdrögzítő egész nap viselhető. 
 
 
Méretezés: 

 
 
 
Összetétel:  
Elasztán, poliamid, poliészter, polioximetilén, PVC, SBR, rozsdamentes acél 
Sem a termék sem a csomagolás nem tartalmaz természetes gumi latexet, illetve ftalátot. 
 
 
Tárolás:  
Száraz, tiszta, közvetlen napsugárzástól védett helyen. 
 
 
Tisztítás: 
Maximális mosási hőmérséklet: 40℃. Fehérítő használata tilos. Fektetve szárítandó. Nem vasalható. 
Vegytisztítása tilos. 
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Felhasználhatósági idő:  
A termékek eltarthatósági ideje 5 év. 
 
A lejárati időt lásd a csomagoláson.  
 

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg, 
Németország 
 
Forgalmazza: Essity Hungary Kft., 1021 Budapest Budakeszi út 51. 
 

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. 
 


