Čeština

Lumbamed®
active
Informace o učelu použiti
Lumbamed active je bederni orteza.
Vyrobek je určen vyhradně k použiti po
odbornem nasazeni na dolni čast pateře
a pouze na nepoškozenou kůži.
Indikace
• Lumbalgie u myostatické a
muskulární insuficience
• Stavy podráždění malého
meziobratlového kloubu
• Ligamentosy
• Lehká strukturální uvolnění bederní
páteře v rámci osteochondrózy,
spondylózy a spondylartrózy
• Stav podráždění ilio-sakrálního kloubu
• Syndrom po odstranění ploténky
Kontraindikace
V současné době nejsou známé.
Funkce
Bederní páteř je citelně odlehčena a
podpořen zádové svalstvo. Jsou
zmírněny bolesti v kříži a natažení svalů.
4 integrované, anatomicky tvarované
napínací pružiny s určeným úhlem
sklonu 35° mohou být individuálně
seřízeny, takže dochází k perfektnímu
přizpůsobení anatomickým poměrům v
bederní krajině - křížové kosti. Díky
speciálnímu složení nového výplňového
materiálu je vlhkost rychle a kompletně
odváděna z povrchu kůže na vnější
stranu pásu. Dokonce i při silném pocení
je zajištěn příjemný komfort při nošení.
Pokyny k nošení
Nedoporučí-li lékař jinak, pak bandáž
odložte asi na 2 hodiny nejpozději po
8 hodinách. Poté můžete bandáž zase
přiložit.

Návod k přikládání
• Bandáž oviňte kolem těla (obr. 1).
K tomu účelu vložte prsty do předem
připravených úchytných smyček.
• Nyní levou stranu přitiskněte na
břicho. Na ni přiložte pravou stranu
tak, aby mohly být strany spojeny
suchým zipem. (obr. 2)
• Při spojování suchým zipem nejdříve
vytáhněte prsty z levé, poté z pravé
smyčky (obr. 3).
Bandáž posuňte dolů tak, aby spodní
okraj bandáže seděl těsně nad tříslem.
Bandáž vždy noste pod oblečením.
Pokyny k praní
Suché zipy se před praním musejí zavřít.
Aviváže, tuky, oleje, tělová mléka nebo
krémy mohou poškodit materiál
bandáže. Zbytky mýdla mohou vyvolat
podráždění pokožky a zvýšit opotřebení
materiálu.
• Výrobek perte nejlépe za použití
pracího prostředku medi clean v ruce
nebo v pračce na šetrný program při
teplotě 30 °C za použití pracího
prostředku na jemné prádlo bez
bělidel.
• Nebělit.
• Sušte na vzduchu.
• Nežehlete.
• Chemicky nečistit.


Pokyny ke skladování
Skladujte při pokojové teplotě a v suchu.
Chraňte ji před horkem, přímým
slunečním zářením a vlhkostí.
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Materiálové složení
Polyester, polyamidu, elastan, koženky,
bavlna
Záruka
Jsou v rámci zákonných ustanovení.
Likvidace
Dosloužilý výrobek můžete odstranit s
komunálním odpadem.
Váš tým medi
Vám přeje rychlé uzdravení.

