
 

 

 ACTIMOVE® SPORT BOKATÁMASZ 

– HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 

Termékek: 

• Actimove® Sport bokatámasz S 

• Actimove® Sport bokatámasz M 

• Actimove® Sport bokatámasz L 

• Actimove® Sport bokatámasz XL 

Bokatámasz sportsérülések után vagy újrasérülés megelőzésére. Használja bokaízületi sérülések megelőzésére, 

enyhe húzódások, bokaízületi instabilitás, duzzanat és gyengült izomzat esetén. 

Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót, vagy kérdezze meg 

kezelőorvosát!  

Az Actimove® termékek elérhetők a patikákban vagy a gyógyászati segédeszközboltokban.  A termék 

megvásárlásához orvosi rendelvény nem szükséges. 

Használati útmutató:  

Nyissa ki a dobozt és vegye ki belőle a terméket.  

Bújtassa bele a lábfejét úgy, hogy az Actimove® logó az eszköz felső, lábszár felőli részén legyen. A sarok a 

megfelelő felvétel esetén szabadon marad.  

A javasolt viselési idő változó, de általában a testmozgás vagy a fizikai tevékenység időtartamára, azaz 30-180 

percre korlátozódik. Akut állapotban a bokatámasz egész nap viselhető.  

A termék viselése nem javasolt éjszaka és pihenőidőben, mert a túlzott használat miatt az izomzat legyengülhet, 

az izom stabilizáló, megtartó funkciója sérülhet. 

Terápiás indokkal történő viselése esetén, az eszközhasználat szükségének teljes időtartamát beszélje meg 

szakemberrel. 

A termék csomagolását a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja! 

 

Ellenjavallatok: 

• Perifériás vénás érelzáródással 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 

Gyártó: BSN Medical GmbH, Németország, Schützenstrasse 1-3 22761 Hamburg  

Forgalmazó: Essity Hungary Kft. 1021 Budapest, Budakeszi út 51. 

Bármilyen, az eszköz használatával kapcsolatban előforduló 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). 

  


