Tellimusmeditsiiniseade
Toote nimetus: Individuaalselt valmistatud tallatoed
Tootja, levitaja: Empatrax OÜ, Sütiste Tervisekeskus, J. Sütiste tee 17/1, Tallinn 13419, tel:
6000666, 55 605 125, www.invaabi.ee, info@invaabi.ee
Näidustus:
Labajala asendi korrigeerimine, labajala vaevuste vähendamine (hallux valgus, lampjalgsus,
jalalaba asendi toetamine jm; pidage nõu oma raviarstiga).
Valmistamine:
Tallatoed valmistatakse individuaalselt meistri poolt vaakummeetodil Teie jala järgi. Sellega
tagatakse parim kohandumine Teie jalgade eripäradega. Tooted valmistatakse Teie
juuresolekul ja Teile tallatugesid pidevalt proovides, et tagada maksimaalne istuvus. Toote
valmistamise aeg on kuni 1 tund.
Kasutamine:






Tallatoed asetada jalanõudesse. Vajadusel eemaldada jalatsi originaaltallad. Tallatoed
võib vajaduse korral fikseerida jalatsi sisse lisades selleks tallatoe alla õhukese kleebitava
teibi.
Tallatugede kasutamisel järgida arsti või toote valmistanud spetsialisti poolt
ettemääratud aega toote kasutamise kestvuse kohta päevas. Esmakordsel kasutamisel
vajab jalg tallatoega harjumiseks aega - tallatugesid kasutada esialgu piiratud aja jooksul.
Probleemide esinemisel seoses individuaalsete tallatugede kasutamisega palume
kindlasti pöörduda tagasi Empatrax OÜ meistrite poole lahenduse leidmiseks.

Kestvus:
Pideva kasutamise korral on tallatugede kasutusaeg umbes 1 aasta.
Hooldamine:




Vältige sisetaldade kokkupuudet keemiliste ainetega. Kõik nahast tallatoed on ettenähtud
kandmiseks ainult kuiva ilmaga. Sisetaldade intensiivsel kasutamisel võib pealispind ära
kuluda märksa kiiremini kui tavaliselt ja kaotab oma esialgse välimuse. Tallatugesid võib
puhastada niiske lapi või švammiga.
Mitte pesta pesumasinas või jooksva vee all. Kuivatada õhu käes toatemperatuuril, mitte
kasutada kuivatamisel radiaatorit, pliiti, pesukuivatit ega lahtist tuld – materjal võib
deformeeruda.

Liigitus:
Tellimusmeditsiiniseade on valmistatud kasutamiseks ainult konkreetsele patsiendile ja
vastab olulistele nõuetele, mis on sätestatud meditsiiniseadmete määruses (MDR) 2017/745
ja ka meditsiiniseadme seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.
Meditsiiniseade klass I toode.
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Kliendi meelespea:
Individuaalsete tallatugede korrektsioon esimesed 2 kuud tasuta.
Pöörduda kindlasti tagasi korrektsiooni tegemiseks, kui tallatugede kasutamisel ei ole 2 nädala
jooksul kadunud ebamugavustunne jalgades või esineb valu.
Teie tellimustoote seerianumber: .........................................
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