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Suure varba nuki korrigeerija

KASUTUSJUHEND

Täname, et ostsite meie toote.
Eemaldage valu oma suure varba liigesest selle mitteinvasiivse, mittekirurgilise ravimeetodiga.

KARBIS ON:
1 paar suure varba nukki korrigeeriv ortoos

TOOTE TÄPSUSTUS:
Materjal: Nailon, Polüuretaan
Suurus: S (36-38)/M (39-42)

HOIATUSED
∑ Ärge kasutage seda toodet teisiti kui käesolevas kasutusjuhendis on selgitatud, sest siis 

võivad tekkida kahjustused või vigastused.

∑ Kui toode põhjustab nahaärritusi, lõpetage toote kandmine koheselt ning pöörduge arsti 
poole.

∑ Veenduge, et kinnitus ei kleepuks teiste riiete külge, sest see võib riideid kahjustada.

JUHISED:
Meditsiiniline geel kaitseb nahka kõndimise ja treeningu ajal. Geelpadi toimib puhvrina, mis kaitseb 
tundlikku nukkide piirkonda, et vältida valulikku hõõrdumist.

KAVANDATUD KASUTUSVIIS JA OMADUSED: Seda ortoosi saab kanda diskreetselt kingade, 
sokkide ja sukkade all, andes teile märkamatu kaitse. Ortoosi on võimalik kanda kõiksuguste 
jalatsitega, ka teie kõige elegantsema kingapaariga. 
See toode on mõeldud kasutamiseks otse nahal.



HOOLDUSJUHISED

∑ Käsipesu alla 30 kraadi.
∑ Ärge pleegitage. Kasutage neutraalset pesuvahendit, mis ei sisalda valgendavaid ega 

pleegitavaid koostisosi.
∑ Kuivatage toodet hea ventilatsiooniga paigas, mis on eemal otsesest päikesevalgusest, st 

varjus või siseruumis. Mitte kuivatada kuivatis.
∑ Mitte triikida.
∑ Mitte keemiliselt puhastada.

Hoiustamisjuhised
Ärge pange toodet välja otsese päikesevalguse, kõrge temperatuuri või muude tingimuste kätte, 
mis võivad seda kahjustada. 

Ümbertöötlemise ja äraviskamise juhised

See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELi piirkonnas koos muude 
olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete valest käitlemisest tulenevat võimalikku 
kahju keskkonnale või inimeste tervisele, tuleb toode ümber töödelda vastutustundlikult, 

et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud toote tagastamiseks 
kasutage palun tagastussüsteeme või võtke ühendust poega, kust toode osteti. Nad võivad selle 
toote tagasi võtta keskkonnaohutuks ümbertöötlemiseks.

Tootja annab teada, et toode vastab kohaldatavate EÜ direktiivide nõuetele.

Veenduge, et asetate ortoosi 
nii, et suur varvas asuks 
ortoosi osas, mille otsas on 
ava.

Tõmmake jala tagakülje läbi 
suure avause.

Avage toode ning pange 
varbad otsapidi läbi avause.


