yellowWRAP
PODKŁAD POD TAPING - INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
OPIS

Produkt wykonany z pianki poliuretanowej
Porowata struktura pianki pozwala na dopływ powietrza,
zapewniając oddychanie skóry w miejscu aplikacji oraz
odprowadzanie wody i potu, zwiększając wytrzymałość
tapingu i zmniejszając ryzyko podrażnień skóry
Dostępne rozmiary: 7cmx27m
Dostępne kolory: cielisty
Produkt jednorazowego użycia
Produkt niejałowy

ZASTOSOWANIE
Ochrona skóry podczas stosowania tapingu sportowego
Zapewnienie właściwego podłoża pod taping w miejscach
owłosionych
Zabezpieczenie przed otarciami przez ortezy/ sprzęt sportowy

INSTRUKCJA ZASTOSOWANIA

WYJAŚNIENIE SYMBOLI UŻYTYCH NA OPAKOWANIU

1. Miejsce aplikacji powinno być oczyszczone i osuszone.
2. Wyjąć podkład z opakowania.
3. Z rolki odwinąć odcinek podkładu o odpowiedniej długość
i odciąć przy pomocy nożyczek.
4. Owinąć podkład wokół miejsca aplikacji, tak aby osłonić skórę
przed bezpośrednim kontaktem z warstwą klejącą taśmy
sportowej.
5. Po założeniu taśm na warstwę podkładu należy skontrolować
czy aplikacja nie została wykonana zbyt ciasno i nie występują
cechy niedokrwienia.
6. Podkład należy ściągnąć bezpośrednio po zakończeniu
aktywności na czas której został stworzony.
7. Aby usunąć opatrunek, można odklejać kolejne jego elementy
lub rozciąć całość aplikacji uważając, żeby nie uszkodzić skóry
znajdującej się pod taśmami
UWAGI I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE WYROBU
Przed pierwszym zastosowaniem należy skonsultować się
ze specjalistą.
Nie stosować po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.
Wyrób jednorazowego użytku. Ponowne użycie może zagrażać
zdrowiu lub życiu.
Wyrób niejałowy, nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzony
naskórek.
Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
Podczas aplikacji podkładu należy przestrzegać zasad higieny.
W razie wystąpienia objawów alergicznych takich jak: zaczerwienienie,
świąd, czy wysypka, należy usunąć podkład i przerwać jego stosowanie.
Miejsce aplikacji należy obserwować i w razie zauważenia cech
niedokrwienia takich jak bladość, zasinienie należy zdjąć opatrunek
i wykonać go ponownie z mniejszą siłą owinięcia.
Chronić przed promieniowaniem słonecznym i przechowywać
w pomieszczeniach, w których utrzymywana jest stała temperatura
w przedziale od +5 do +30°C, a wilgotność od 30% do 80%

