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5. Jótállás, Szavatosság: 

A jótállási idő az átvételtől számított 12 hónap. 

 

6. Nyilatkozat 

A Sipos Shoes Kft. tanúsítja, hogy a jelen termék kialakítása a 4/2009 

(III.17) EüM orvostechnikai eszközökről szóló rendelet hatálya alá 

tartozónak nyilvánított, egyedi rendelésre készült orvostechnikai eszköz, 

megfelel a rendelet 1. számú mellékletében foglalt rávonatkozó alapvető 

követelményeknek, illetve az MDR rendelet I. mellékletében felsorolt a 

biztonságosságra és teljesítőképességre vonatkozó általános 

követelményeknek és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti 

teljesítőképességgel. Rendeltetésszerű használat esetén nem veszélyezteti 

a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát. 

A lábbeli anyagai: 

Piktogram: A lábbeliken található ábrás tájékoztató magyarázata az 

alábbi: 

 

 

 

felsőrész        bélés           járótalp        bőr    bevonatos    textil    egyéb                                                                   

,                és talpbélés                                                                   anyag 

                    

 

 

 

 

A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A 

KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG, ILLETVE A 

SZAVATOSSÁGI IDŐ VÉGÉIG 

MEG KELL ŐRIZNI! 

 

 

Sipos Shoes Kft. 
Székhely:1042 Budapest Berda József u. 12. 

Gyártóhely:4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u.41. 

Tel.: 06-20/394-7500 
 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

Rendelésre készített eszköz  

Ortopédiai cipő 
 

 

Átadás időpontja:                  ........................................................ 
Min. Ell. 

Az eszköz 

 

Típusa: ...............................  Gyártási azonosítószám:............................. 

 

Megnevezés:............................................................................................ 

 

Név: ............................................................ TAJ szám: .......................... 

 

Lakcím: ..................................................................................................., 

kizárólagos használatára, 

Felíró orvos:............................................................................................. 

................................................................................................ intézmény 

rendelése alapján egyedi méretvétel alapján készült. 

A mellékelt orvostechnikai eszköz a fent megnevezett beteg kizárólagos 

használatára készült és megfelel az orvosi rendelvény által előírtaknak.

  

                      Felülvizsgálva 2021.05. 10. 

. 
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1. Általános ismertetés, használat: 

Az Ön által megrendelt, s társaságunk üzemeiben elkészített lábbeli a 

sorozatban gyártott cipőkhöz képest annyiban tér el, hogy orvosi 

rendelvény alapján, méretre készült, s a láb kezelésének, valamint 

komfortérzésének teljesebbé tétele érdekében a rendelvénynek megfelelő 

ortopéd cipő tartozékokat építettünk bele. 

A lábbelije felsőrészének, bélésének, illetve járótalpának anyagáról a 

cipőbe ragasztott címke tájékoztatja Önt. 

A gyógy-, illetve ortopéd cipő különböző gyógyító eljárások hasznos 

kiegészítője, de azokat nem helyettesítheti. A gyógycipőt sok esetben 

egész életen át kell viselni, ezért nagy gondot fordítunk arra, hogy 

megfelelő minőségű alapanyagokkal biztosítsuk a tartósságukat. Kellő 

gondoskodással és ápolással a cipő élettartama jelentősen 

meghosszabbítható, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el kezelési 

tanácsainkat is! 

 A gyártás folyamán többször végeztünk ellenőrzést, amellyel a készülő 

termék minőségét kívántuk biztosítani. 

A gyártás végén végellenőrzést hajtottunk végre, amelynek keretében a 

megrendelésének megfelelő, elkészült terméket komplexen ellenőriztük, 

s ezen a tájékoztatón bélyegzővel és aláírással dokumentáltunk. 

 

2. Felvétele és használata:    

Mind egészsége, mind lábbelije érdekében lehetőleg az időjárásnak 

megfelelő cipőt viseljen. 

Megnöveli a cipő élettartamát, ha használat után gondosan kisámfázza, 

vagy papírral kitömi a fejrészt. 

Ha lábbelije átnedvesedett, jó, ha az előbbi tanácsot követi, de ügyeljen a 

szárításra is. 

A cipő elsősorban utcai viselet, ezért lehetőleg ne viselje egész nap. 

Egész napos viselet egészségügyi okok miatt sem ajánlatos – kivéve, ha 

az orvos így rendeli – tehát ahol mód van rá, cserélje át. 

A bőrtalp hajlamos az átnedvesedésre. A nedves talpú cipő huzamosabb 

viselése egészségtelen, ezért újbóli használat előtt győződjön meg a talp 

megszáradásáról. Az átnedvesedett lábbelit ne helyezze műanyag 

padlóra, szárítása farácson történjen. 

Ha a lábbelin kisebb hiba keletkezik, azonnal javíttassa meg, mert ezzel 

elkerülheti a további meghibásodást. 

A megfelelő eszközt minden esetben a rendelő szakorvos határozza meg 

és javaslata alapján alkalmazható. 

Az eszköz felvétele során hangsúlyozottan ajánljuk a korrekt felhelyezést 

és a beállítást, mivel akkor érhetjük el a kívánt funkciót. 

Amennyiben az eszköz nem megfelelően lett kiválasztva, esetenként 

negatív hatást válthat ki, vérkeringési, vagy más kellemetlen problémákat 

okozhat. 

Amennyiben bármilyen problémát tapasztal (pl. alapanyag sérülése, 

funkció csökkenés), azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és vegye 

fel a kapcsolatot, az eszközt rendelő orvossal, és/vagy az eszközt 

kiszolgáló céggel.  

Amennyiben nem használja az eszközt tiszta, száraz helyen tárolja. 

 

TILOS! 

Az orvos által meghatározott beállításokat megváltoztatni. 

Az eszközt más személy részére használatra átadni, mivel az Ön 

méreteire lett készítve. 

 

3. Anyag 

Az ortézisben felhasznált anyagok bevizsgálásra kerültek, és viselésre 

alkalmasnak minősítették. Az eszköz elkészítésekor magas műszaki és 

minőségi követelményeket állítottunk, amelyek biztosítják a megfelelő 

minőséget. Az eszköz kialakítása megfelel a vele szemben támasztott 

követelményeknek. 

 

4. Tisztítás 

Bőr felsőrészű cipőit hagyományos módon tisztítsa, puha ruhával, 

kefével, sárkefével. A megtisztított cipőt azonos színű - ennek hiányában 

színtelen - cipőkrémmel kenje be, majd puha ruhával, vagy kefével 

tisztítsa. A bőrtalp szennyeződéseit sárkefével távolítsa el, vízzel semmi 

esetre se mossa le, mert azt magába szívja. 

Vasalni, centrifugálni, forró fűtőtesten szárítani tilos! 

Csak kézzel tisztítható!  

 

 


