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PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:
- Poduszka przeznaczona jest dla osób, które cenią sobie komfort oraz dbają                     
  o przyjmowanie prawidłowej pozycji podczas leżenia i snu
- Poduszka powoduje utrzymanie anatomicznych krzywizn kręgosłupa oraz stabilizację      
  i rozluźnienie mięśni przykręgosłupowych
- Poduszkę można stosować profilaktycznie, a także podczas procesu rehabilitacyjnego    
  zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty
- Poduszka ma zastosowanie przy niespecyficznych bólach karku, szyi, głowy, ramion,      
  przy problemach z napięciem nerwowym i drętwieniem dłoni
- Poduszkę można stosować przy zwyrodnieniach stawów międzykręgowych  kręgosłupa  
  szyjnego oraz zmianach dyskopatycznych kręgosłupa szyjnego
- Poduszkę można używać w pozycji leżącej na wznak, na boku, na brzuchu,                     
  umieszczając ją pod odcinek szyjny kręgosłupa

OSTRZEŻENIA I PRZECIWWSKAZANIA:
- W przypadku dolegliwości bólowych kręgosłupa przed stosowaniem poduszki    
  skonsultuj się z lekarzem lub fizjoterapeutą
- Poduszka jest wyrobem osobistego użytku, przeznaczonym do wielokrotnego    
  użycia; w celu zapewnienia właściwych warunków higienicznych, wyrób nie        
  może być używany przez inne osoby
KONSERWACJA:
- Nie doprowadzać do silnego zabrudzenia, w razie konieczności bawełnianą        
  poszewkę można prać w  temperaturze do 40 o C
- Podczas użytkowania wyrobu, nie można dopuścić do jego zawilgocenia lub      
  przemoczenia; nie stosować w pomieszczeniach o wysokiej wilgotności
- Przechowywać i stosować w miejscach nie narażonych na oddziaływanie           
  warunków atmosferycznych; nie wystawiać poduszki na bezpośrednie działanie 
  promieni słonecznych, może to doprowadzić do zmiany barwy poszycia, jednak  
  bez wpływu na właściwości wyrobu

SPECYFIKACJA PRODUKTU:
- Wymiary: 32x60x9/11 [cm] (możliwość regulacji wysokości poduszki poprzez 2 cm           
  wkładkę z pianki poliuretanowej)
- Materiał wewnętrzny: dzianina żakardowa 40% bawełna + 60% PES posiada certyfikat    
  OEKO-TEX
- Materiał zewnętrzny: tkanina satyna 100% bawełna posiada certyfikat OEKO-TEX
- Wypełnienie poduszki 100% pianką viscoelastyczną z atestem higienicznym oraz             
  certyfikatem OEKO-TEX
- Poszycie materiałowe zewnętrzne wyposażone w zamek

SPOSÓB UŻYCIA:
- Wyrób powinien być stosowany bezpośrednio pod głowę na odcinku szyjnym,    
  podczas odpoczynku lub snu
- Poduszka ortopedyczna jest nieinwazyjnym wyrobem medycznym                       
  przeznaczonym do wielokrotnego użycia.
- Poduszkę należy zawsze stosować powleczoną w bawełnianą poszewkę           
- Wyrób należy użytkować z przewidzianym zastosowaniem, zaleceniami              
  i wskazówkami podanymi w instrukcji używania

WYRÓB MEDYCZNY

Producent: 
PODMED Bartosz Łętowski
ul. Wilcza 56 lok. 6
43-600 Jaworzno, Polska
tel. +48 502606366
www.podmed.pl

Termin przydatności do użycia 
wynosi 7 lat od daty produkcji

Data edycji: 31.07.2021

Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi poniżej. W celu prawidłowego stosowania wyrobu należy przestrzegać wszystkich zaleceń       
       i wskazówek podanych w instrukcji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub fizjoterapeutą. Poduszkę należy stosować 

zgodnie  z przewidzianym przez producenta zastosowaniem.

INSTRUKCJA UŻYWANIA

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA:
Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i Prezesowi URPLWMiPB

Wersja: vIUD310721


