
 

Dynamická bandáž na příčně plochou nohu  

odlehčuje střední číst nohy díky efektivní kompresi. Kromě toho rozšiřující se plantární pelota  

podporuje oblouk klenby.  Výhodou je použitý materiál, bandáž se snadno  nasazuje -  každodenní 

použití. 

NÁVOD K POUŽITÍ : 

Navlékněte bandáž na nohu tak, aby  pelota  byla umístěna 

pod chodidlem se zaoblenou širší stranou směřující 

směrem k prstům. Pelota je správně umístěna, pokud je přímo 

za metatarzálními hlavičkami. 

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM: 

- Výrobek by měl být před prvním použitím vyprán.  

- Před praním vyjměte pelotu z pouzdra. Pelota může být očištěna vlhkým hadříkem.  Ke správnému 

vložení peloty po vyprání musí zaoblený povrch peloty směřovat směrem k chodidlu  

 - Vyperte bandáž  ručně ve vodě s  maximální teplotou 30 ° C 

- Použijte jemný prací  prostředek bez změkčovadel  a dobře výrobek opláchněte.  Opatrně 

vymačkejte vodu bez ždímání výrobku. 

- Vytvarujte bandáž do  správného tvaru a nechte uschnout na vzduchu. Nesušte 

produkt v sušičce, na radiátoru nebo na přímém slunci, nežehlete. 

  

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ :  

- Za účelem udržení kvality výrobku  nepoužívejte jakékoli chemické čisticí prostředky, 

bělidla, benzín nebo aviváž. 

-Na pokožku  v oblasti použití neaplikujte žádné mastné nebo kyselé krémy, masti nebo pleťové vody 

Tyto látky mohou ovlivnit materiál výrobku. 

- Produkt skladujte v chladu a suchu mimo dosah slunečního záření a tepla a nejlépe v původním 

obalu. 

INDIKACE:  

příčně plochá noha a bolesti v oblasti metatarsů  

  

MATERIÁLOVÉ SLOŽENÍ: 

87% viskóza, 13% spandex 

Pelota: 100% přírodní kaučuk 



ÚDRŽBA: 

Ruční praní 

Nebělit 

Nesušit v sušičce 

Nežehlit 

Nečistit chemicky 

Nepoužívat změkčovadlo! 

 

VEDLEJŠÍ EFEKTY : 

V současné době nejsou známy žádné vedlejší účinky pro jakoukoli část těla, pokud 

je výrobek používán správně. Nicméně, pokud je bandáž  příliš těsná, může  

způsobit lokální otlaky nebo konstrikci  cév a nervů. 

 

KONTRAINDIKACE: 

V následujících případech byste se měli před použitím tohoto výrobku poradit  se svým lékařem: 

- stav kůže nebo poranění v oblasti použití, především pokud jsou přítomny  známky zánětu 

jako je zarudnutí, zvýšená teplota nebo otok 

- pocity necitlivosti  a oběhové problémy v oblasti aplikace 

- problémy s lymfatickou drenáží stejně jako otok nejasného původu 

  

 VELIKOSTI: 
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