2. Instrukcja obsługi

PODUSZKA MEMORY ORTOPEDYCZNA
MODEL: AG32
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INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
1. Informacje ogólne
Poduszka ortopedyczna z pianki termoplastycznej typu memory to doskonałe rozwiązanie zapewniające właściwy i
relaksujący sen bez bólu kręgów szyjnych, głowy, ramion i barków. Idealnie podpiera głowę wypełniając lukę
pomiędzy ramieniem a szyją, utrzymując przy tym kręgosłup w prawidłowej linii prostej. Dopasowuje się swoim
kształtem do ciała wykorzystując jego temperaturę. Zapewnia odpowiednie wsparcie i ułożenie kręgów szyjnych
podczas snu i wypoczynku. Doskonale przylega do ciała odciążając mięśnie i więzadła pozwalając im odpocząć.
Mikroskopijne otwory w poduszce zapewniają odpowiednią wentylację i cyrkulację powietrza, co zapobiega
rozwojowi niebezpiecznych roztoczy i eliminuje wilgoć! Dzięki właściwemu ułożeniu ciała, poduszka redukuje
problemy z chrapaniem i bezdechem sennym!
Cechy produktu:
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Fabrycznie nowa, wysokiej jakości profilowana poduszka MEMORY PILLOW!!!
Poduszka idealnie podpiera głowę wypełniając lukę pomiędzy ramieniem a szyją, utrzymuje kręgosłup w
linii prostej. Zapewnia odpowiednie ułożenie kręgów szyjnych podczas snu i wypoczynku.
Poduszka zapewni Państwu prawdziwy relaks podczas snu. Wykonanie z miękkiego, termoplastycznego
tworzywa - idealnie dopasowuje się do Twojego ciała. To tworzywo to PIANKA MEMORY która zapewnia
nam zdrowy i spokojny sen.
Pianka MEMORY charakteryzuje się wyjątkową elastycznością i wieloletnią odpornością na
odkształcanie, a jej struktura umożliwia cyrkulacje powietrza i niską wilgotność, co zapobiega rozwojowi
roztoczy.
Zawsze, gdy wstajesz, poduszka powraca do swojego pierwotnego kształtu. Nie ma znaczenia, czy śpisz
na boku, plecach czy brzuchu, poduszka zawsze działa!
Przyciśnięta do ciała, doskonale do niego przylega, nie powodując jednocześnie ucisku.
Wykorzystuje ciepłotę ciała do dostosowania swojego kształtu!
Pomaga w ograniczeniu chrapania, bezdechu sennego oraz bezsenności.
Memory Pillow idealnie dopasowuje się do kształtu Twojego ciała, dzięki czemu kręgi szyjne znajdują się
w optymalnej pozycji podczas snu.
Zapewnia wsparcie lędźwiowego odcinka kręgosłupa podczas siedzenia, a także odpręża nogi.
Codzienne korzystanie z poduszki MEMORY PILLOW zapewni Państwu, zdrowie, odprężenie i relaks.
Wprowadzi w lepszy nastrój, pozwoli zapomnieć o problemach dnia codziennego i wreszcie porządnie
się wyspać!
Produkt jest nietoksyczny i hipoalergiczny. Nadaje się nawet dla alergików i osób o wrażliwym układzie
oddechowym!

Poduszka MEMORY PILLOW to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Relaksujący sen bez bólu głowy, szyi, ramion i karku
Odprężenie dla Twoich pleców i kręgosłupa oraz zmęczonych nóg
Wsparcie dla lędźwiowego odcinka kręgosłupa
Relaks dla nóg
Długość: 49 cm
Szerokość: 27 cm
Wysokość / grubość: 6 / 9 cm
Kolor pokrowca: ecru

UWAGA: Z uwagi na właściwości poduszki (odkształcanie się pod wpływem nacisku), faktyczny
wymiar może się różnić o +/- 1 cm w każdej płaszczyźnie.
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Poduszka ortopedyczna przeznaczona jest dla osób, które powinny zadbać
o prawidłową pozycję i ułożenie kręgosłupa w trakcie snu oraz odpoczynku.
Poduszka utrzymuje anatomiczną, naturalną krzywiznę kręgosłupa oraz
stabilizuje
i rozluźnia okoliczne mięśnie.
Poduszkę można stosować na co dzień oraz jako wspomaganie trwającej
rehabilitacji.
Można jej używać przy bólach ramion, głowy, szyi i karku oraz zwyrodnieniach
dyskopatycznych i stawów międzykręgowych w odcinku szyjnym kręgosłupa.
Poduszka powinna być stosowana jedynie bezpośrednio pod głowę na
odcinku szyjnym kręgosłupa podczas snu lub odpoczynku.
Produkt wielokrotnego użycia! Poduszkę należy zawsze stosować wraz z
poszewką.
Należy zwracać szczególną uwagę na ułożenie głowy i karku! Na poduszce
powinno się leżeć w taki sposób, aby nie naruszać naturalnych krzywizn
kręgosłupa (głowa w jednej linii z kręgosłupem podczas leżenia bokiem).

3. Uwagi i środki ostrożności
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Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnętrznego.
Przechowywać poduszkę w suchym i chłodnym miejscu.
Nie zanurzać poduszki w wodzie ani nie narażać na zamoczenie.
Poszewkę poduszki można prać w pralce (w temperaturze do 40 stopni).
Ze względów higienicznych poduszka powinna być użytkowana przez jedną
osobę (chyba że poszewka zostanie zmieniona na świeżą).
W przypadku dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego o nieznanej etiologii
należy bezwzględnie skontaktować się z lekarzem lub fizjoterapeutą i
powstrzymać się od korzystania z poduszki!

Deklaracja zgodności do pobrania pod adresem: http://www.aptel.pl

