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Dear Customer,

Thank you for choosing Acti

Height = 180 mm

Actimove® TaloWrap is an e
treatment of painful ankle co
use. The product design is b
taping technique and offers
individual adjustment for the
pression. Thanks to its slim
can be worn in a variety of s
provides enhanced stability,
supports pain relief, while its
guarantees good comfort.
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Application:
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the white sleeve inside out b
1. Insert your foot into the r
Pull Actimove® TaloWrap
heel uncovered.
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3. Pull the strap across the
mild tension.
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