
GAMINIO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
USER‘S MANUAL

PETIES ĮTVARAS AP 2 / SHOULDER ORTHOSIS AP 2

Rekomenduojamas, esant žastikaulio išnirimams, kaklelio lūžiams, peties sąnario sumušimui ar 
uždegimui; rankos imobilizavimui po operacijos.
Recommended
shoulder joint. The rehabilitation period after surgery.

Sudėtis: 74% poliamidas, 26% elastinis poliuretanas.
Composition: 74% polyamide, 26% elastic polyurethane.

Dydis: universalus.
Size: universal.

Rekomendacijos:
Dėl gaminio naudojimo tikslingumo ir trukmės rekomenduojama konsultuotis su gydytoju. Nedėvėkite 
įtvaro, jeigu pastebėjote alerginius odos pakitimus.
Recommendations:
Consult your doctor on the expediency of wearing the orthosis and the recommended time of wearing it. 
Do not wear the orthosis if you notice any skin sensitiveness.

Priežiūra/ Washing instructions:

 
Rekomenduojama valyti sudrėkinta šluoste. Esant reikalui išėmus poroloną, užvalkalą galima skalbti 
rankomis arba švelniu režimu skalbimo mašinoje ne aukštesnės kaip 30°C temperatūros vandenyje. 
Nenaudoti skalbinių minkštiklių. Skalbiant skalbimo mašina, gaminį įdėkite į specialų skalbimui skirtą 
maišelį. Džiovinkite kambario temperatūroje toliau nuo šildymo prietaisų ir tiesioginių saulės spindulių. 
Saugokite nuo ugnies ir karščio.
It is recommended to clean with damp cloth. If it necessary, after removing foam, the cloth can be 
washed by hand or in water not warmer than 30°C. Use mild laundry detergents. If you wash in a washing 
machine, place the orthosis into a special bag. Dry at ambient temperature away from heating appliances 

Garantija suteikiama įstatymų numatyta tvarka. Garantiniai įsipareigojimai vykdomi, jeigu nurodytu 
laikotarpiu gaminys naudojamas pagal tiesioginę paskirtį ir nekeičiama jo konstrukcija.
The warranty is provided in accordance with the procedure established by the laws. The warranty obli-
gations shall be observed provided that during the said period the product is used for its direct purpose 

Dėkojame už pasitikėjimą ir viliamės, kad jausitės geriau.
Thank you for choosing our product.  We trust  you’ll feel better. 
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