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Tisztelt Vásárlónk! 

 
Kérjük figyelmesen olvassa el a vevőtájékoztatót és őrizze meg, szükség 

esetén ezzel keresse fel a megrendelés felvevő üzletünket. 

Az Ön cipője gyógycipő. A lábbeli egyedi méretre, kizárólag az Ön 

használatára készült a szakorvos előírásainak megfelelőe a járás 

megkönnyítése, a láb kiemelése, ill. kezelése érdekében. 

 

Rendeltetése: Ortopéd cipő, utcai használatra. 

 

A lábbeli főbb anyagai: 

       Felsőbőr:    X természetes bőr             csiszolt bőr 

       Bélés:             természetes bőr             textil             báránybőr               

       Járótalp:         természetes bőr          X  könnyűszerkezetű 

                                                                   habosított műanyag. 

Megfelelőségi tanúsítás: 
Termékünk, melyre a nyilatkozat vonatkozik, teljes mértékben kielégíti az 

orvostechnikai eszközről szóló 4/2009.(III.17) EÜM rendelet 1-es számú 

mellékletében (osztályba sorolt eszközök) vonatkoztatható alapvető 

követelmények mindegyikét és megfelel a 2017/745 EU MDR rendelet I. 

mellékletében található általános biztonságossági és teljesítőképességi 

követelményeinek. 

 

Az Önnek átadott lábbeli megfelel a vonatkozó általános műszaki és 

higiéniás követelményeknek az anyagösszetétel és az összeszerelés 

előírásai szerint.  A lábbelivel kapcsolatban kifogást csak tartóssági 

hiányosságra fogadunk el. Meghibásodás esetén a hiba kijavítását, a cipőt 

átadó üzletünkben kell kérni. Kérjük, hogy a tájékoztatót hozza magával.  

A cipő javítása: 

A gyógycipő javítását a Társadalombiztosítás nem támogatja. 

A cipő javítását a jótállás és szavatosság határidején belül áll módunkban 

javítani, ha a termék rendeltetésszerűen volt használva. A termékre 24 

hónap szavatosság vonatkozik, 100 000 Ft alatti termékre 12 hónap 

jótállás, 100 000 Ft feletti termékre pedig 24 hó jótállás vonatkozik. 

  

A lábbeli ápolása: 

A természetes (valódi) bőr sajátossága az, hogy előnyös esztétikai 

tulajdonságait, „megjelenését” és tartósságát csak megfelelő ápolás 

mellett tudja megtartani. 

Ezért célszerű a következő ápolási javaslatot betartani: 

 A lábbelit minden viselés után tisztítsuk meg a szennyeződéstől. Ezt a 

lábbeli felsőrészének nedves ruhával való áttörlésével érjük el. A 

talpat és a sarkat erős szőrkefével keféljük át, szükség esetén nedves 

tisztítószermentes ruhával mossuk le. 

 A száraz, szennyeződésmentes felsőbőrre a cipőápoló krémet vékony 

rétegben vigyük fel. A cipőápoló lehet hagyományos, vagy speciális 

műgyanta krém. 

 A cipőápoló beszívódása után a felsőbőrt puha ruhával töröljük át 

(polírozzuk) és a lábbeli visszakapja eredeti színét és fényét. 

 Csiszolt felsőbőrök esetén (pl.: nubuk, velúr) a szennyeződéseket 

kemény szőrű kefével távolítsuk el és az anyag színével megegyező 

színű spray-vel vékonyan fújjuk le. 

 Célszerű a fenti ápolás után a lábbelit (sámfával, vagy másképpen) 

kitömni, mivel így formáját is tovább megőrzi. 

 A cipőt hűvös, szellős helyen tároljuk. 

 

A cipő viseléséhez kényelmes és stabil járást, 

valamint jó egészséget kívánunk!!! 
      

Kérjük, hogy jelen tájékoztatót a  

Kihordási idő: emelt jogcím esetén 6 hó, egyébként 12 hó. 

12/24 hónap jótállási idő 

24 hónap szavatossági idő  

 

lejártáig megőrizni szíveskedjék!!!  
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