
FIXEDFEET
Kājas īkšķa deformācijas korektors

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Paldies, ka iegādājāties mūsu produktu.
Atvieglojiet sāpes kājas īkšķa locītavā ar šo neinvazīvo, neķirurģisko ārstēšanas metodi.

KOMPLEKTĀ IETILPST:
1 pāris kājas īkšķa deformācijas korektors

PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS:
Materiāls: Neilons, Poliuretāns
Izmēri: S (36-38)/M (39-42)

BRĪDINĀJUMI
∑ Neizmantojiet šo produktu citādi, nekā aprakstīts šajā lietošanas instrukcijā, jo tas var 

izraisīt bojājumus vai traumas.

∑ Ja produkts jums izraisa ādas kairinājumu, nekavējoties pārtrauciet to lietot un 
konsultējieties ar ārstu.

∑ Pārliecinieties, ka aizdare nav pielipusi pie drēbēm, jo tas var sabojāt drēbes.

NORĀDĪJUMI:
Medicīniskās kvalitātes gēls pasargās jūsu ādu pastaigu un fizisko aktivitāšu laikā. Gēla spilventiņš 
darbojas kā polsteris, kas pasargās jutīgo kājas vietu un novērsīs sāpīgu berzi.

PAREDZĒTAIS LIETOJUMS UN ĪPAŠĪBAS: Šo kājas īkšķa deformācijas korektoru var nēsāt diskrēti 
zem apaviem un zeķēm, lai nodrošinātu nemanāmu aizsardzību. Jūs varat valkāt visu veidu apavus, 
tai skaitā, jūsu elegantāko kurpju pāri. 
Šis produkts ir paredzēts lietošanai tieši uz ādas.



KOPŠANAS NORĀDĪJUMI

∑ Mazgājiet ar rokām temperatūrā, kas nepārsniedz 30 grādus.
∑ Nebaliniet. Izmantojiet neitrālu mazgāšanas līdzekli, kas nesatur baltinošas vai balinošas 

sastāvdaļas.
∑ Žāvējiet produktu vietā ar labu ventilāciju, prom no tiešiem saules stariem, t.i., ēnā vai 

telpā. Nežāvējiet veļas žāvētājā.
∑ Negludiniet.
∑ Netīriet ķīmiskajā tīrītavā.

Uzglabāšanas norādījumi
Nepakļaujiet produktu tiešiem saules stariem, augstai temperatūrai vai citiem apstākļiem, kas var 
izraisīt tā bojājumus. 

Otrreizējās pārstrādes un iznīcināšanas instrukcijas

Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves 
atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var 
radīt nekontrolēta atkritumu izmešana; ir atbildīgi pārstrādāt atkritumus, lai veicinātu 

ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai atdotu lietotu produktu, izmantojiet 
atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādājāties šo 
produktu. Viņi var nodot šo produktu videi drošai pārstrādei.

Ražotāja apliecinājums, ka produkts atbilst piemērojamo EK direktīvu prasībām.

Pārliecinieties, ka īkšķis ir 
ievietots daļā ar nelielu 
caurumu galā.

Uzvelciet to tā, lai pēdas 
aizmugurējā daļa izietu caur 
lielo atveri.

Atveriet produktu un 
ievietojiet pirkstu galus caur 
atveri.


