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Individuální měkké bandáže – pokyny pro používání a údržbu, záruční podmínky: 
 

▫ Břišní pás   ▫ Kýlní pás    ▫ Korzelet (bederní pas)     ▫ Ostatní bandáže 

 
    Vážený zákazníku, byl Vám předán k užívání výrobek, zhotovený dle Vašich měr a lékařského doporučení. 

Výrobek je určen jen pro Vaši osobu a nelze, aby ho používala osoba druhá. Každou změnu zdravotního stavu 

v důsledku jeho používání, konzultujte s ošetřujícím lékařem. 

 

Při používání a údržbě individuálně zhotovených pomůcek dbejte těchto zásad: 

• Tato individuálně zhotovená pomůcka je vyrobena tak, aby bylo dosaženo přesných rozměrů a tvarů dle 

doporučení lékaře a je určena pouze pro Vaši potřebu. Na individuálních pomůckách se vzhledem 

k lékařskému předpisu nesmí provádět vlastní úpravy a ani úpravy neoprávněnou osobou. 

• O způsobu používání obdrženého individuálního výrobku jste byli poučeni lékařem nebo odbornými 

pracovníky při předání pomůcky.  

• Výrobky jsou nesterilní, z tohoto důvodu nesmí být použity přímo na poraněnou nebo zdravotními 

změnami porušenou pokožku. 

• Zdeformovaná pomůcka Vám může způsobit komplikace zdravotního stavu.  

• Při použití mastí či gelu nepoužívejte pomůcku přímo na tělo.  

• Všechny použité materiály byly dlouhodobě odzkoušeny a nebyly u nich zaznamenány žádné alergické 

reakce. Přesto pokud by se u Vás takové potíže vyskytly, je nutné pomůcku okamžitě odložit a poradit se 

s lékařem, nebo výrobcem.  

• Pomůcku používejte v souladu s informacemi a doporučeními, které Vám byly sděleny při předání 

pomůcky našimi odbornými pracovníky. 

• Pomůcku udržujte čistou, nejvhodnější způsob čištění materiálu ruční praní do teploty 30 stupňů Celsia. 

Plastové materiály nevystavujte teplotám nad 50 stupňů Celsia, mohlo by dojít k její deformaci. Ke 

spojení jednotlivých částí a zajištění příslušných tlaků se používá velcro, tzv. suchý zip. Po určité době je 

nutné z částí obsahujících háčky odstranit uchycené nečistoty. Toto je nejlépe provést špendlíkem nebo 

jehlou. Pokud výrobek obsahuje díly z tvrdých nebo měkčených termoplastů, použijte k jejich čištění 

vlhký hadřík s mýdlovým roztokem. Je-li pomůcka opatřena planžetami nebo pelotami, nesmí se žádným 

způsobem ždímat, lámat, ani nijak jinak násilně ohýbat. Pomůcky je třeba chránit před stykem s ostrými 

předměty. Výrobek udržujte dle uvedených symbolů:  

Záruční a reklamační podmínky: 

Výrobce odpovídá kupujícímu za to, že ortopedická individuální pomůcka při převzetí nemá vady 

v souladu s §2161 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. Odpovědnost za vady se vztahuje na prokazatelné výrobní 

nebo materiálové vady. Nevztahuje se na běžné opotřebení, na závady vzniklé v důsledku nesprávného 

používání, neodborného zásahu nebo nedodržování zásad správného používání výrobku uvedených 

v tomto textu. V souladu s §2161 a násl., zák. č. 89/2012 Sb. je kupující oprávněn uplatnit právo z vady 

(reklamovat zboží), která se vyskytne u výrobku do 6 měsíců od převzetí, po dobu 24 měsíců od převzetí. 

V případě sporu při reklamaci má kupující možnost se obrátit na ČOI. 

Likvidace použité pomůcky: 

Použité materiály lze likvidovat buď vložením do separovaného odpadu, nebo odevzdáním do sběrny 

druhotných surovin, dle zákona o odpadech. Výrobek nespalujte.  

Poznámka: Tento návod je k dispozici na našich internetových stránkách. 
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