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Actimove® EpiSport
Actimove® EpiSport is een speciaal ontworpen elleboogbrace,
vervaardigd van elastisch, duurzaam en latexvrij materiaal.
De anatomisch gevormde beugel past om de natuurlijke vorm
van de elleboog, heeft een optimale pasvorm en verlicht de druk
op de spieren. De dunne pelotten met gespsluiting en elastisch
klittenband voorkomen afknellen van de bloedvaten, maken
een individueel instelbaar drukniveau mogelijk en maken het
aanbrengen eenvoudig. De anti-slip en zachte binnenvoering van
Actimove® EpiSport garandeert de hele dag een optimale pasvorm
en comfort.

Indicaties:

Actimove® EpiSport wordt aanbevolen bij acute en chronische
Epicondylitis (tennisarm), zoals Epicondylitis radialis en Epicondylitis
ulnaris, veroorzaakt door herhaaldelijke belasting van de pols en
onderarm, met name tijdens het golfen of tennissen. De beugel
verlicht ongemak en pijn.

Gebruik:

Voor een juist gebruik volgt u de stappen 1 tot 4:
1. Uw Actimove® EpiSport moet rond de onderarm worden
bevestigd, circa 5 cm onder de elleboog.
2. Trek het klittenband los en schuif de Actimove® EpiSport rond de
arm, waarbij de brede kant in de breedte wordt geplaatst (met
de D-ring naar boven) en de opening aan de binnenzijde van de
onderarm.
3. Schuif het elastische klittenband door de gesp, totdat de brace
nauwsluitend en comfortabel zit.
4. Sluit het klittenband.
Waarschuwing: Het klittenband kan volledig worden verwijderd
voor reiniging. Als u het klittenband opnieuw bevestigt aan de brace,
dient u de gesp in de richting van de pijl op de huls te bevestigen,
zodat een optimale druk is gewaarborgd (zoals afgebeeld op fig. 7).

Reiniging en onderhoud:

Reinig Actimove® EpiSport met de hand in lauwwarm water.
Actimove® EpiSport niet wassen in de wasmachine, chemisch
reinigen, bleken, in de wasdroger drogen of strijken. Laat het
product goed drogen alvorens het opnieuw te gebruiken.

Voorzorgsmaatregelen:

Volg de behandeladviezen van uw arts. Wanneer zich tijdens het
dragen ongemak, gevoelloosheid, verandering van de huidskleur
of zwelling voordoet, de klem niet langer gebruiken en uw arts
raadplegen. Raadpleeg uw huisarts voor verder advies als de pijn
niet afneemt na Actimove EpiSport enige tijd gebruikt te hebben.
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Size

REF

XS

20-23cm
8"- 9"

73470-00

S

23-25cm
9"- 10"

73470-01

M

25-28cm
10"- 11"

73470-02

L

28-30cm
11"- 12"

73470-03

XL

30-34cm
12"- 13,5"

73470-04

XS

20-23cm

73470-10

S

23-25cm

73470-11

M

25-28cm

73470-12

L

28-30cm

73470-13

XL

30-34cm

73470-14
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