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Kedves Vásárlónk!
Köszönjük, hogy Berkemann lábbelit vásárolt, és ezzel 
a 135 éves tradíciónak és a magyar cipészmesterek 
szakértelmének szavazott bizalmat!
Tapasztalja meg velünk, hogy a Berkemann nem csupán 
lábbeli, hanem életérzés!



Blokk helye
Lábbeli rendeltetése és használhatósága: I. kockázati osztályú
orvostechnikai eszköz rendszeres viseletre. Minoség: I. osztály.
Származási helye: EU

Berkemann Hungary Bt.
6100 Kiskunfélegyháza, Majsai út 30.
Tel.: 76 561 037 | Fax: 76 561 022
www.berkemann.hu

Anyagösszetétel: (a lábbelin található ábrás tájékoztató magyarázata)

Termék megnevezése: Berkemann orvostechnikai eszközként regisztrált anatómiai talpbetéttel ellátott lábbeli.
Javallatok: A Berkemann lábbeli rendszeres használatával a lábközépi fájdalom (metatarsalgia) 
csökkenthető. A puha sarokágy rezgéscsillapítóként működik, tehermentesíti a gerincoszlopot a járás 
során, így gerincbántalmakban szenvedők és kismamák is viselhetik. Egyéb lábrendellenességek pl. 
kalapácsujj, tyúkszem vagy bütyök esetén javasolt a sztreccs anyaggal kombinált modellek 
viselése, melyek tökéletesen elfedik a láb elváltozásait. A puha, rugalmas anyag körülöleli a
deformitást, és óvja a nyomásnak kitett területet a dörzsöléstől. Széles, elterülő lábra a kivehető, 
cserélhető talpbetétes modellek a legjobbak. Ezt ajánljuk munkába és otthonra is, mert higiénikus, és 
hosszantartó kényelmet nyújt. Ödémás, dagadásra hajlamos lábra az állítható felsőrésszel készült, 
tépőzáras modellek a legpraktikusabbak. A keskeny lábtípus esetén a fix talpbetétes, peremes modellek 
nyújtják az igazi kényelmet.
Ellenjavallatok: Fekélyes láb esetén a lábbeli viselése a vásárló/viselő saját felelősségi körébe 
tartozik. A fix talpbetétes modelleknél a talpbetétet egy perem öleli körül, mely stabil tartást biztosít, 
de ha a lábbeli méretben nem a lábra illő, a lábat nyomhatja, kisebesítheti. Ha a láb jóval szélesebb 
az átlagosnál, a talp széle felfeküdhet a peremre, ami fájdalmat okozhat, kidörzsölheti a talpat. Ezért 
nagyon fontos a megfelelő méret- és formaválasztás. (Keskenyebb lábra peremes modellek, szélesebb 
lábra kivehető talpbetétes modellek ajánlottak.) A nem megfelelő méret- és formaválasztás nem alapja 
a reklamációnak. Fontos, hogy amennyiben első alkalommal visel Berkemann lábbelit, ne használja 
2-3 óránál hosszabb időn keresztül, mert fájdalom léphet fel. A Berkemann anatómiai talpbetéttel 
ellátott lábbeli korrigálja a láb deformitásait. Fokozatosan szoktassa hozzá lábát.

Kérjük, észrevételét az elso hiba megjelenésekor jelezze
az üzletnek, mert a túlhordottság nem ad okot a reklamációra!
Kérjük, hogy a minoségvizsgálat elott higiéniai okok miatt a lábbelit tisztítsa meg!
Enélkül az üzlet nem köteles a reklamációt átvenni!

felsőrész

bőr textil egyéb anyag

járótalpbélés és
fedőtalpbélés

bevonatos
bőr

Reklamáció: Rejtett (pl. gyártási vagy anyag) hiba esetén panaszát a vásárlás helyén jelezze.
A vásárláskor kapott nyugtával tudja igazolni a vétel helyét és időpontját.
A szavatossági feltételeket: 2013. évi V. törvény és a 19/2014 (IV.29.) NGM rendelet szabályozza.
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Berkemann cipoápolási tanácsok
A lábbeli élettartamát évekkel is meghosszabbíthatjuk,
ha rendszeresen és megfeleloen ápoljuk.

VÍZÁLLÓSÁG
A lábbeli nem vízálló. A lábbeli anyagai és/vagy
összeszerelési technikája miatt óvni kell mindenfajta
nedvességtől. A Berkemann orvostechnikai eszközként
regisztrált, anatómiai talpbetéttel ellátott lábbelik bőr
felsőrésszel, bőr béléssel készülnek. A bőr fedőtalpbélés 
magas komfortérzetet nyújt, de a használat során, pl. 
izzadósabb láb esetén zokni viselése ajánlott. A sötét, 
élénk színű bőrbéléssel készült, valamint a bélés nélküli lábbelik 
esetén a bélés befoghatja a lábat, zoknit, ezért a lábbeli 
hordása csak sötét színű zokniban vagy harisnyában javasolt.

FELSORÉSZ ÁPOLÁSA
FEDETT BOR: A fedett bőr felsőrészről a szennyeződést 
töröljük le nedves ruhával, majd kenjük be a lábbelit 
színtelen cipőkrémmel.
HASÍTOTT BOR: A hasított bőr felsőrészről (nubuk: 
rövidebb, lecsiszolt bőr szálak; velúr: hosszabb bőr szálak) 
gumradírral távolítsuk el a szennyeződést, majd a lábbelit 
fújjuk be színtelen nubuk ápolóval. A gumiradírt és a 
színtelen nubuk ápolót is megtaláljuk bármely cipőboltban.
ZSÍROS BORÖK: A zsíros bőrök tisztítása esetén a
használat során keletkezett nyomokat eltávolíthatjuk 
bőrzsír alapú készítménnyel, amit egy ronggyal polírozhatunk 
bele. Soha ne tisztítsuk a lábbelit bő vízzel, kefével!



Talpbetét ápolása
FIX TALPBETÉTES MODELLEK ÁPOLÁSA
A nubuk talpbélésről gumiradírral vagy 
közepes keménységű nubuk, velúr tisztí-
tószivaccsal tudjuk a szennyeződést 
eltávolítani. Ehhez használhatunk még 
300-as, nagy finomságú csiszolópapírt 
is. Ami igazán fontos, hogy a talpbélést 
mindig szárazon tisztítsuk!

FAPAPUCSOK TISZTÍTÁSA
Egy nedves ruhával letöröljük a fatalpról 
a szennyeződést, a fatalp további 
ápolást ugyanis nem igényel. A felsőrész 
ápolása pedig ugyanúgy történhet, mint
minden más modellnél.

KIVEHETO TALPBETÉTES MODELLEK TISZTÍTÁSA
A talpbetétet vegyük ki a lábbeliből, majd 
30°C fokon, gyapjúmosószerrel mossuk ki 
mosógépben vagy akár kézzel. Szárításnál 
kerüljük a tűző napsütést és a fűtőtestet, 
legjobb, ha szobahőmérsékleten szárad a 
talpbetét. Tanácsos félévente, legkésőbb 
évente cserélni a talpbetétet, igénybevétel-
től, lábizzadástól és testsúlytól függően.



Amit tudni érdemes a mosható (washable)
modellek ápolásával kapcsolatban
Fontos: csak a washable felirattal rendelkező 
modellek moshatóak. Egy mosható lábbeli egészen 
más ápolást kíván, mint a hagyományos papucsok.
Pontosan mire is gondolunk?
• Először is kézi mosásnál mindig figyeljünk oda, 
hogy miután végeztünk a mosással, alaposan 
öblítsük át a lábbelit tiszta vízzel.
• Gépi mosásnál pedig érdemes használni a lábbeli 
mellé adott mosózsákunkat.

• Az is nagyon fontos, hogy gépi mosásnál a 
lábbelit mindig külön mossa, ne pedig más 
ruhadarabokkal együtt.
• Ha készen vagyunk a mosással, a legjobb, ha 
szobahőmérsékleten szárad a lábbeli, kerüljük a 
tűző napsütést és a fűtőtestet.
• Egy hasznos tipp a végére: Mosás után tömjük ki 
a nedves lábbelit papírral, így nem fogja elveszteni 
formáját, tartását.
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Lásd a cipő belsejében szereplő 11 jegyű számsort.
Az utolsó számjegy a gyártási év.


