Takto jednoduše natáhnete AquaProtect
pøes sádru – zcela bez lepicí pásky
nebo gumièky.
Pokud je sádra drsná,
pøetáhnìte pøes ni
ponožku, aby se
zabránilo poškození
ochranného obalu.
Otevøené rány
zakryjte.
AquaProtect je velmi
elastický – jednoduše
pøetáhnìte
a vytáhnìte co
nejvýše. Jemným
tahem stáhnìte
uzávìr obalu zpìt
do oblasti svalu
a nechejte hladce
pøilnout.
Pokud je uzávìr pøíliš
napnutý nebo se
na kraji shrnuje, otvor
vícekrát silnì otevøete,
aby se srovnal tlak
a obal pøilnul. Jste pøipraveni na sprchování. Pro
koupání a plavání nejprve ruku nebo nohu s
ochranným obalem opatrnì potopte maximálnì do
výše okraje obalu. Potáhnìte za okraj, aby mohl
odejít vzduch. Okraj opìt utìsnìte.
Jste pøipraveni na koupání a plavání.

AquaProtect

Model

Délka ±

Obvod

Pøedloktí, velikost L
Pøedloktí, velikost S

AP 21
AP 17

54 cm
43 cm

≥ 22 cm
≥ 17 cm

Paže, velikost L
Paže, velikost S

AP 31
AP 26

80 cm
66 cm

≥ 26 cm
≥ 19 cm

Lýtko, velikost L
Lýtko, velikost S

LP 25
LP 20

64 cm
51 cm

≥ 32 cm
≥ 24 cm

Stehno, velikost L
Stehno, velikost S

LP 44
LP 33

112 cm
84 cm

≥ 47 cm
≥ 31 cm

Výrobky lze zakoupit v síti zdravotnických potøeb a lékáren
po celé ÈR.
Dovozce a distributor:
ERGON a. s., Papírenská 1, 160 00 Praha 6
tel.: +420 234 123 265, obchod@ergon.cz
Prodejce:

www.ergon.cz

Chrání
sádru nebo obvaz
pøed vodou
v koupelnì i na pláži!

Chrání
sádru nebo obvaz
pøed vodou
v koupelnì i na pláži!

Modely i v malých
velikostech.

Modely pro
pøedloktí a paži.
AquaProtect je ochranný obal z polyuretanu,
který je pokožkou dobøe snášen.
AquaProtect ulehèuje život s obvazem nebo sádrou.
Osvìžující sprcha nebo dokonce uvolòující koupel –
to nyní pùjde zcela snadno. Také mytí nádobí nebo
vytírání není žádný problém. Pøetáhnìte
AquaProtect pøes obvaz nebo sádru a máte jej
100% krytý.

Existuje 8 modelù, vždy 2 velikosti pro pøedloktí,
paži, lýtko a stehno. Modely pro dolní konèetinu
mají protiskluzovou podrážku, která poskytuje
podporu a bezpeènost.

AquaProtect chrání pøed vodou sádru nebo obvaz
horních i dolních konèetin nejen pøi sprchování
a koupání, ale také pøi plavání, vodních sportech
a potápìní.

Materiál neobsahuje žádný latex.

AquaProtect drží pevnì i pøi plavání a potápìní.

AquaProtect je velmi silný. Mùže být používán
opakovanì, není urèen k celodennímu nošení.
Modely pro
lýtko a stehno.

Také pro
vodní sporty.

