
HALLUX
Corector din silicon pentru monturi

MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat produsul nostru.
Acesta reprezintă o inovație absolut necesară pentru următoarele afecțiuni ale picioarelor: DEGET 

DEFORMAT, BĂTĂTURI, NODURI, ARTRITĂ, DEGETUL ÎN CIOCAN și alte afecțiuni.

PACHETUL INCLUDE:

- 1 pereche de corectoare din silicon pentru monturi Hallux

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:

Material: Silicon de calitate
Mărime universala

AVERTIZĂRI

∑ Înainte de a începe AVERTISMENT: Persoanele care suferă de diabet zaharat sau cele cu 
circulație deficitară (circulație periferică deficitară) NU trebuie să utilizeze corectoarele 
de monturi Hallux. Dacă aveți nelămuriri, întrebați furnizorul de servicii medicale dacă 
Hallux este benefic pentru dumneavoastră.

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



INDICAȚII:

GHID RAPID: Începeți să purtați corectoarele timp de 5-15 minute și creșteți cu 5 minute pe 
sesiune până când îl puteți purta confortabil timp de 30 de minute sau mai mult. Acordați 
mușchilor piciorului suficient timp să se adapteze pe măsură ce îi întindeți. Purtați corectoarele în 
timp ce vă relaxați în timpul serii, ca parte a rutinei de zi cu zi.

GHID PAS CU PAS:

1. Începeți încet
Începeți încet purtați corectoarele Hallux din ce în ce mai mult, 
mărind durata în trepte de la o jumătate de oră până la o oră în 
fiecare zi. Începeți să le purtați prin casă și, în cele din urmă în 
pantofi. Așteptați-vă ca picioarele și alte părți ale corpului să se 
simtă diferit în timp ce degetele de la picioare se aliniază în poziția 
lor naturală, fiind chiar posibil ca pentru o vreme să simțiți durere. 

* Cele mai bune rezultate se văd atunci când utilizați corectoarele 
Hallux atât în timpul activităților fizice, cât și atunci când vă odihniți. 
Vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră dacă aveți 
întrebări sau nelămuriri.

2. Purtați corectoarele în pantofi
Purtați corectoarele Hallux numai în pantofi care sunt suficient de 
largi în zona degetelor pentru a permite purtarea lor fără a vă 
strânge piciorul. Asigurați-vă că pantofii sunt suficient de largi. 
Scoateți branțul, plasați corectoarele Hallux pe picior, călcați pe 
branț și observați piciorul. În cazul în care vreo parte a piciorului dumneavoastră iese în afara 
branțului, atunci acești pantofi nu sunt adecvați purtării corectoarelor Hallux.

ATENȚIE
¸ Purtați mai rar dacă durerea se agravează și aveți grijă atunci când mergeți în timp ce le 

purtați. Adresați-vă medicului dumneavoastră pentru sfaturi mai exacte dacă aveți o afecțiune 
a piciorului.

¸ Pentru un efect mai liniștitor, țineți corectoarele sub apă caldă sau răciți-le în frigider înainte 
de a le purta.



3. Încercați-le cu șosete cu degete 
Șosetele cu degete sunt concepute pentru a le purta pe picioarelor dumneavoastră, așa cum 
purtați mănușile pe mâini. Acestea sunt șosetele perfecte de purtat cu corectoarele Hallux și pot 
ajuta și ele la purtare și confort.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

În cazul în care corectoarele Hallux se murdăresc, pur și simplu spălați-le manual cu săpun și apă 
caldă și lăsați-l să se usuce în aer. Asigurați-vă că vă păstrați corectoarele Hallux într-un loc sigur. A 
nu se lăsa la îndemâna copiilor mici și a animalelor de companie.

∑ Spălați-le cu apă de săpun pentru mâini
∑ Uscați la umbră
∑ În cazul în care corectoarele sunt lipicioase, puneți aplicați pudră de talc pe ele
∑ A se păstra într-un loc uscat, cu aerisire bună

Întrebări frecvente
Î: Care este durata de timp până la obținerea unui rezultat?
R: Depinde de fiecare situație specifică. În mod normal, veți simți 
ușurare după ce le-ați purtat timp de o lună peste noapte.

Î: Se potrivește cu dimensiunea bărbaților?
R: Nu ar trebui să aveți probleme. Cele două corectoare sunt 
realizate dintr-un material elastic care preia forma piciorului 
dumneavoastră. Mărimea este universală.

Î: Pot să le spăl?
R: Da, puteți. Le puteți spăla cu mâna. Se usucă destul de repede și 
rezistă bine în timp.

Î: Setul este livrat cu unul sau cu 2 corectoare din silicon?
R: Setul este livrat cu 1 pereche / 2 bucăți de corectoare.

Î: Corectoarele trebuie purtate întreaga zi sau pot fi purtate noaptea în timpul somnului?
R: Pentru un confort sporit, vă recomandăm să le purtați în primul rând în timpul somnului și să le 
purtați ocazional atunci când vă plimbați.

Precizări legale: Informațiile din acest manual se bazează pe cunoștințele, cercetările și experiența 
noastră și sunt oferite numai în scopuri educaționale. Informațiile nu sunt concepute ca sfat 
medical sau pentru a înlocui o relație individuală cu un profesionist calificat din domeniul sănătății. 
Cititorul ar trebui să fie avertizat că există un risc inerent asumat generat de schimbarea 
încălțămintei și de participarea la orice formă de activitate fizică. Având în vedere acest lucru, 
cititorii sunt încurajați să ia propriile decizii de îngrijire a sănătății pe baza cercetărilor personale și 
în parteneriat cu un profesionist calificat din domeniul sănătății.



Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare

Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie aruncat 
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

Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE 
aplicabile.


