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PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE:
- Poduszka przeznaczona jest dla osób, które cenią sobie komfort w leżeniu i spaniu na boku
- Poduszka powoduje utrzymanie prawidłowej, anatomicznej pozycji bioder i miednicy w czasie leżenia na boku
- poduszkę można stosować profilaktycznie, szczególnie przy dużym napięciu w stawach kolanowych
  i biodrowych, a także podczas procesu rehabilitacyjnego zgodnie z zaleceniami fizjoterapeuty
- Zastosowanie poduszki jest wskazane po zabiegach operacyjnych (m. in. endoprotezie stawu biodrowego),
  jako profilaktyka przeciwodleżynowa (odciążenie pięty), przy dolegliwościach bólowych bioder i miednicy,
  uczuciu zmęczonych i ciężkich nóg, dla kobiet w ciąży
- Poduszkę można używać w formie zamkniętej umieszczając ją pomiędzy nogami w pozycji leżenia na boku
  oraz w formie rozłożonej umieszczając ją pod łydkami w pozycji leżenia na wznak

OSTRZEŻENIA I PRZECIWWSKAZANIA:
- Przed stosowaniem poduszki należy skontaktować się z
  lekarzem lub fizjoterapeutą
- Nie doprowadzać do silnego zabrudzenia materiału, w razie
  konieczności można prać w temperaturze do 40 o C
- Nie należy moczyć  pianki poliuretanowej
- Ze względów higienicznych zaleca się stosowanie poduszki
  tylko przez jedną osobę
- Przechowywać i stosować w miejscach nie narażonych na
  oddziaływanie warunków atmosferycznych

SPECYFIKACJA PRODUKTU:
- Wymiary: 25x20x16 [cm]
- Materiał: dzianina dystansowa 3D 100% PES
  posiada certyfikat   OEKO-TEX
- Wypełnienie poduszki 100% elastyczną 
  pianką poliuretanową z atestem higienicznym
  Oraz certyfikatem OEKO-TEX
- Poszycie materiałowe wyposażone w zamek

SPOSÓB UŻYCIA:
1. Leżąc na boku umieść poduszkę w formie zamkniętej pomiędzy nogami tak, aby wewnętrzna część ud 
    spoczywała zaokrąglonym wycięciu poduszki.
2. Leżąc na wznak umieść poduszkę w formie otwartej pod łydkami tak, aby podudzia spoczywały na 
    zaokrąglonym  wycięciu poduszki i stopy znajdowały się nad podłożem.

WYRÓB MEDYCZNY

Wytwórca: 
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 03.08.2021

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.

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

Wersja: vIU030821
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