
 

Harisnyafelhúzó segéd kompressziós harisnyához SD25100, 
Harisnya felhúzó segéd kompressziós harisnyához -széles 

SD25105, Teleszkópos harisnya felhúzó segéd kompressziós 
harisnyához SD25120 és Teleszkópos harisnya felhúzó segéd 
kompressziós harisnyához széles SD25125 használati utasítás 

 

 

 

 

 
Rendeltetésszerű használat: A kompressziós harisnya segédeszköz egy orvosi eszköz, amely 
megkönnyíti a támasz meghúzását és a kompressziót mozgáskorlátozottság vagy elégtelen erő esetén 
harisnya. 
 
 Jelzés: A törzs hajlításának vagy a felső végtagok (karok, kezek, ujjak) funkciójának károsodása, 
erővesztés . 
 
Ellenjavallat: Instabil csigolyasérülések, elégtelen fizikai vagy szellemi képességek a használathoz. 



 
Verziók: Különböző modellek vagy méretek léteznek, a megfelelő harisnyasegéd kiválasztását a 
szakszemélyzet (lásd alább). A tesztelést és a használati utasítást csak arra feljogosított, képzett 
szakemberek végezhetik. A modell háztartási használatra készült, csak ép, sértetlen bőrrel 
érintkezhet, és nem szabad betegek körében alkalmazzák. A fent említettektől eltérő felhasználás 
nem rendeltetésszerű. A Sundo GmbH semmilyen felelősséget nem vállal az ebből eredő károkért a 
kockázat kizárólag a felhasználót terheli. A termékkel kapcsolatos súlyos események esetén, kérjük, 
tájékoztassa a gyártót vagy az illetékes hatóságot. 

 ► A „STANDARD WIDE” változat erősebb alsó lábakhoz alkalmas.  

► A „LONG” típusnál a fogantyúk 61 cm hosszúságig kihúzhatók.  

► A „LONG & WIDE” mindkét előnyt egyesíti. Alkalmas erősebb alsó lábszárhoz, kihúzható 
fogantyúkhoz is további megkönnyíti a kompressziós harisnya felhúzását, mivel nincs szükség 
alacsony hajlításra. 

Az első használat/karbantartás előtt: Először is olvassa el teljes egészében a használati utasítást. A 
csomagolást is őrizze meg a termék szolgáltatásának végéig élet. A sorozatszám az előlapon van 
felragasztva, és reklamáció esetén értesíteni kell. Kérem ellenőrizze az első használat előtt és minden 
használat előtt szemrevételezéssel ellenőrizze, hogy a termék hibátlan-e (esetleg élek, ill hasonló 
egyébként károsíthatja a harisnyát). Sérülés vagy kopás jelei esetén, az öltözködési segédeszközt 
(továbbra) nem szabad használni. A biztonsági előírások betartása esetén további karbantartásra 
nincs szükség. 

Használat: 

► Helyezze a kompressziós harisnya segédeszközt stabil és sima felületre.  
► Az öltözködési segédeszköznek háttal Ön felé kell mutatnia. Helyezze a kompressziós harisnyát a 
belső keretbe kb áttolva a harisnyát a félkörön. A harisnya hegyének előre kell mutatnia.  
► Helyezze a kompressziós harisnya segédeszközt a padlóra, és csúsztassa a lábával a harisnyába 
egészen a lábáig érinti a földet. 
 ► Óvatosan húzza át a harisnyát a bokára és a vádlira, és ellenőrizze, hogy a lábujj és a sarok a 
megfelelő helyen van-e.  
► Ha a harisnya megfelelően illeszkedik, tartsa a harisnyatartót jobbra és balra a (párnázott) 
markolatoknál, és húzza fel. A harisnya végén a segédeszközt hátrafelé húzzuk ki belőle.  
Fontos: Ügyeljen arra, hogy a kompressziós harisnya ne képződjön ráncokba, és ne legyen túlfeszítve.  
 
Tisztítás és fertőtlenítés: Ne használjon éles vagy súroló hatású tárgyakat vagy tisztítószereket. Csak 
enyhe, kereskedelmi forgalomban kapható háztartást használjon tisztítószerek és puha törlőkendők 
vagy szivacsok. Kihúzható modellek: ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a csövekbe. Összes része 
kereskedelmi forgalomban kapható, klórmentes fertőtlenítőszerekkel kezelhető. Fontos: vegye 
figyelembe a gyártót pályázati szabályzat. 

 

 

 

Biztonsági utasítások:  



► Az öltözködési segédeszközt csak ülve szabad használni, ellenkező esetben fennáll a leesés 
veszélye!  
► A harisnya sérülésének elkerülése érdekében ügyeljen a sima, repedésmentes körmök eltávolítása 
és ékszerek (gyűrűk stb.) eltávolítása  
► Ne támaszkodjon a „LONG” és „LONG & WIDE” típusú fogantyúkra! A fogantyúk benyomódnának 
a keretbe – leesés és sérülésveszély! Garancia: A törvényes garanciális igényeknek megfelelően. A 
jótállás nem vonatkozik a természetből adódó hibákra kopás, szándékosság, hanyagság vagy nem 
megfelelő kezelés vagy használat, valamint olyan hibák, amelyek befolyásolják a termék értékét vagy 
használhatóságát. eszköz csak jelentéktelen. A műszaki fejlesztést szolgáló változtatások jogát 
fenntartjuk. 
 

25100 
Anyag Drótszerkezet 
Szín Fehér 
Hossz 21 cm 
Szélesség 18 cm 
Belső szélesség 12 cm 
Magasság 34 cm 
 

25105 
Anyag Drótszerkezet 
Szín Fehér 
Hossz 21 cm 
Szélesség 18 cm 
Belső szélesség 14 cm 
Magasság 34 cm 
 

25120 
Anyag Drótszerkezet 
Szín Fehér 
Hossz 21 cm 
Szélesség 18 cm 
Belső szélesség 12 cm 
Magasság kihúzható 41-61 cm 
 

25125 
Anyag Drótszerkezet 
Szín Fehér 
Hossz 21 cm 
Szélesség 18 cm 
Belső szélesség 12 cm 
Magasság kihúzható 41-61 cm 
 

 


