
FIXEDFEET
Corector de monturi

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.
Vindecați durerea din articulația degetului mare de la picior cu acest tratament pentru monturi 

neinvaziv, non-chirurgical.

PACHETUL INCLUDE:
1 pereche de corectoare cu manșon pentru monturi

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:
Material: nailon, poliuretan
Dimensiuni: S (36-38)/M (39-42)

AVERTISMENTE
∑ Nu utilizați acest produs decât așa cum se explică în acest manual de instrucțiuni, 

deoarece în caz contrar se pot produce deteriorări sau răniri.

∑ În cazul în care produsul provoacă iritații ale pielii, încetați imediat utilizarea produsului 
și consultați un medic.

∑ Asigurați-vă că dispozitivul de fixare nu se lipește de alte haine, deoarece acest lucru 
poate provoca deteriorarea hainelor.

INDICAȚII:
Gelul de calitate adecvată utilizării în scop medical protejează pielea în timp ce mergeți și în timp 
ce faceți exerciții. Plasturele cu gel acționează ca un tampon care protejează zona sensibilă a 
montului pentru a preveni frecarea dureroasă.



UTILIZARE PREVĂZUTĂ ȘI CARACTERISTICI: Acest protector pentru monturi poate fi purtat discret 
sub pantofi, șosete și ciorapi pentru protecție care să nu fie vizibilă. Poate fi purtat în toate tipurile 
de pantofi, inclusiv cea mai elegantă pereche de pantofi pe care o aveți. 
Acest produs este conceput pentru a fi purtat direct pe piele.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

∑ Spălați manual la temperaturi mai mici de 30 de grade.
∑ Nu folosiți înălbitor. Utilizați un detergent neutru care nu conține ingrediente de albire 

sau înălbitor.
∑ Uscați produsul într-un loc cu o aerisire adecvată, departe de lumina directă a soarelui, 

adică la umbră sau în interiorul unei camere. Nu uscați cu storcătorul.
∑ Nu călcați cu fierul de călcat.
∑ Nu curățați chimic.

Instrucțiuni de depozitare
Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, la temperaturi ridicate sau la alte condiții care ar 
putea provoca deteriorarea acestuia. 

Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare

Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie eliminat 
împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului 
înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați 

produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru 
a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați 
vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare 
în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.

Asigurați-vă că ați introdus degetul 
mare de la picior în partea cu gaura 
mică din vârf.

Trageți astfel încât partea din spate a 
piciorului să se potrivească prin 
deschiderea mare.

Deschideți produsul și puneți vârfurile 
degetelor de la picioare prin 
deschidere.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele directivelor CE 
aplicabile.


