
FIXEDFEET
Deformuotų pėdų korektorius

NAUDOTOJO VADOVAS

Dėkojame, kad įsigijote mūsų gaminį.
Išgydykite didžiojo kojos piršto sąnario skausmą šiuo neinvaziniu, nechirurginiu būdu.

PAKUOTĖJE YRA:
1 pora deformuotų pėdų korekcijos įtvarų 

GAMINIO SPECIFIKACIJOS:
Medžiaga: Nailonas, Poliuretanas
Dydis: S (36-38)/M (39-42)

ĮSPĖJIMAI
∑ Nenaudokite šio gaminio kitaip, nei paaiškinta šioje naudojimo instrukcijoje, nes galite 

susižaloti.

∑ Jei gaminys dirgina odą, nedelsdami nustokite jį dėvėti ir kreipkitės į gydytoją.

∑ Įsitikinkite, kad užsegimas neliečia kitų drabužių, nes jis gali juos sugadinti.

NURODYMAI:
Medicininis gelis apsaugo odą vaikštant ir sportuojant. Gelio pagalvėlė veikia kaip barjeras, 
apsaugantis jautrų iškrypusį kauliuką nuo skausmingo trynimo.

NUMATYTA PASKIRTIS IR CHARAKTERISTIKOS: Šį apsauginį įtvarą galima dėvėti po batais, 
kojinėmis ir pėdkelnėmis, kad apsauga būtų nepastebima. Jį galima dėvėti su visų rūšių batais, 
įskaitant pačius elegantiškiausius. 
Šis gaminys skirtas dėvėti tiesiai ant odos.



PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS

∑ Plaukite rankomis žemesnėje nei 30 laipsnių temperatūroje.
∑ Nebalinkite. Naudokite neutralią plovimo priemonę, kurios sudėtyje nėra balinamųjų 

ingredientų.
∑ Džiovinkite gaminį gerai vėdinamoje, nuo tiesioginių saulės spindulių apsaugotoje vietoje, 

t. y. šešėlyje arba patalpoje. Nedžiovinkite džiovyklėje.
∑ Nelyginkite.
∑ Nevalykite sausuoju būdu.

Laikymo instrukcijos
Nelaikykite gaminio tiesioginiuose saulės spinduliuose, aukštoje temperatūroje ar kitomis 
sąlygomis, kurios gali jį sugadinti. 

Perdirbimo ir šalinimo instrukcijos

Šiuo ženklu nurodoma, kad ES teritorijoje šis gaminys neturėtų būti šalinamas kartu su 
kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai 
dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai atskirkite šį gaminį nuo kitų atliekų ir 

skatinkite tvarų pakartotinį materialinių išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą prietaisą, 
naudokitės grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį. 
Pardavėjas gali priimti šį gaminį saugiam perdirbimui.

CE ženklinimas yra prekės gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka taikomų EB 
direktyvų reikalavimus.

Didysis kojos pirštas turi būti 
ten, kur yra nedidelė skylutė.

Užmaukite įtvarą taip, kad 
galinė pėdos dalis tilptų į 
didelę angą.

Atidarykite gaminį ir pro angą 
įkiškite pirštų galiukus.


