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Dear Customer,

Height = 90 mm

Thank you for choosing Actim

Actimove® ManuWrap is an e
compression to support and s
system ensures quick and ea
terry cloth padding make for h

Please follow the instructions

Indications:

Actimove® ManuWrap is reco
tendon injuries, ligament injur
(overuse) injuries.

Contraindications:

Do not use Actimove® ManuW
if you suffer from impaired lym
and fingers.
Do not use Actimove® ManuW
or latex containing products.
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