ACTIMOVE® TÉRDKALÁCSOT SZABADON HAGYÓ
TÉRDTÁMASZ – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
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Térdkalácsot szabadon hagyó térdtámasz krónikus, degeneratív eredetű térd fájdalom
enyhítésére. Használja túlerőltetésből fakadó, vagy ismétlődő fájdalom szindrómák esetén,
illetve krónikus degeneratív térd problémák esetén.
Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el az alábbi használati útmutatót,
vagy kérdezze meg kezelőorvosát!
Az Actimove® termékek elérhetők a patikákban vagy a gyógyászati segédeszközboltokban.
A termék megvásárlásához orvosi rendelvény nem szükséges.
Használati útmutató:
Nyissa ki a dobozt és vegye ki belőle a terméket.

A javasolt viselési idő változó, de általában a testmozgás vagy a fizikai tevékenység időtartamára,
azaz 30-180 percre korlátozódik. Akut állapotban a térdtámasz egész nap viselhető.

A termék viselése nem javasolt éjszaka és pihenőidőben, mert a túlzott használat miatt az izomzat legyengülhet, az izom stabilizáló, megtartó funkciója sérülhet. A gyógytorna idejére levehető
orvosi indikáció alapján.
Terápiás indokkal történő viselése esetén, az eszközhasználat szükségének teljes időtartamát
beszélje meg szakemberrel.
A termék csomagolását a megfelelő szelektív hulladékgyűjtőbe dobja!
40˚C-on mosható

Ellenjavallatok:
•

Perifériás vénás érelzáródással járó betegségek (Phlebo-thrombosis, Thrombo-phlebitis)

•

Mikroorganizmusok okozta vénagyulladás (szeptikus phlebitis)

•
•
•
•
•

Perifériás artériás keringési zavarok

Nedvedző bőrbetegségek (dermatózisok)

Nyílt sebek, a bőr folytonosságának megszakadásával járó bármilyen felszíni sérülés, fekély
A végtagok idegkárosodása vagy idegpusztulása miatt előrehaladott perifériás neuropátia
A termék anyagával szembeni intolerancia

Az Actimove® termékek
minősítéssel rendelkeznek, az európai szabványnak megfelelnek.
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Húzza fel a térdére oly módon, hogy az Actimove® logó az eszköz felső, comb felőli részén
legyen, a térdkalács pedig a nyitott részhez essen.

