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Διορθωτής κοτσιού

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας.
Θεραπεύστε τον πόνο στην άρθρωση του δακτύλου σας με αυτήν τη μη επεμβατική, μη 

χειρουργική θεραπεία για το κότσι.

Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:
1 ζεύγος διορθωτές κοτσιού

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:
Υλικό: νάιλον, πολυουρεθάνη
Διαστάσεις: S (36-38)/M (39-42)

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
∑ Μη χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για σκοπό πέρα από αυτόν που περιγράφεται σε 

αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιές ή τραυματισμούς.

∑ Σε περίπτωση που το προϊόν προκαλέσει ερεθισμούς στο δέρμα σταματήστε να το 
φοράτε αμέσως και συμβουλευτείτε γιατρό.

∑ Βεβαιωθείτε ότι το κούμπωμα δεν κολλάει σε άλλα ρούχα, καθώς αυτό μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στα ρούχα.

ΟΔΗΓΙΕΣ:
Το τζελ ιατρικής ποιότητας προστατεύει το δέρμα κατά το περπάτημα και την άσκηση. Το τζελ 
ενεργεί ως ρυθμιστικό για να προστατεύει την ευαίσθητη περιοχή του κοτσιού και να αποτρέψει 
την επώδυνη τριβή.



ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Αυτό το προστατευτικό για κότσι μπορεί να 
φορεθεί διακριτικά μέσα από παπούτσια, κάλτσες και καλσόν για σας προστατεύει χωρίς να 
φαίνεται. Μπορεί να φορεθεί με όλα τα είδη παπουτσιών, ακόμα και με το πιο κομψό ζευγάρι 
σας. 
Αυτό το προϊόν προορίζεται να φορεθεί απευθείας στο δέρμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

∑ Πλύσιμο στο χέρι κάτω από 30 βαθμούς.
∑ Μη χρησιμοποιείτε λευκαντικά. Χρησιμοποιήστε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό που δεν 

περιέχει λευκαντικά.
∑ Στεγνώστε το προϊόν σε μέρος με καλό εξαερισμό μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, 

δηλαδή στη σκιά ή μέσα σε ένα δωμάτιο. Μην το τοποθετείτε σε στεγνωτήριο.
∑ Μην το σιδερώνετε.
∑ Μην εφαρμόζετε στεγνό καθάρισμα.

Οδηγίες αποθήκευσης
Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεσο ηλιακό φως, υψηλές θερμοκρασίες ή άλλες συνθήκες που 
μπορεί να προκαλέσουν ζημιά. 

Οδηγίες ανακύκλωσης και απόρριψης

Η συγκεκριμένη σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με 
άλλα οικιακά απόβλητα και ισχύει για όλες τις χώρες της ΕΕ. Για την αποφυγή πιθανής 
βλάβης στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση 

αποβλήτων, ανακυκλώστε το προϊόν με υπευθυνότητα προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε το χρησιμοποιημένο προϊόν σας, 
χρησιμοποιήστε τις διαδικασίες επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει 
το μεγάλο δάκτυλο στο μέρος με τη 
μικρή τρύπα στην άκρη.

Τραβήξτε έτσι ώστε το πίσω μέρος 
του ποδιού να ταιριάζει στο μεγάλο 
άνοιγμα.

Ανοίξτε το προϊόν και βάλτε τις 
άκρες των ποδιών στο άνοιγμα.



από όπου αγοράσατε το προϊόν. Οι εξουσιοδοτημένοι πωλητές μπορούν να συλλέξουν το προϊόν 
και να το ανακυκλώσουν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Δήλωση του κατασκευαστή ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των 
σχετικών κοινοτικών οδηγιών.


