
2530 Lumbocare light 
Lumbosakraalialueen tuki 

Indikaatiot 
Akuutti ja krooninen lumbago, iskias, lannevedon jälkihoito, 
nivelten yliliikkuvuus ja degeneratiiviset muutokset. 

Toimintamekanismi 
Tukee selkää lantiosta rintakehän keskivaiheille, auttaa 
huomioimaan vartalon oikean linjauksen ja liikkeet. 

Ominaisuudet 
Ihoystävällinen korkealaatuinen joustava materiaali, helppo 
pukea ja riisua käytännöllisten tarranauhakiinnitysten avulla, 
säädettävien hihnojen avulla saadaan parempi stabilisaatio, 
pehmeät lastat rajoittavat liikettä kevyesti. 

Käyttöohjeet 
Kierrä tuki vartalon ympäri alaselän alueelle. Aseta tuen vasen 
pää vatsan kohdalle ja kiinnitä oikea pää siihen 
tarrakiinnityksellä. Vedä ja säädä muut hihnat niin että tuki 
tuntuu tukevalta ja mukavalta. Käytä tukea korkeintaan 8 
tuntia kerrallaan. Kahden tunnin tauon jälkeen tuen voi pukea 
uudelleen.  

Tärkeää tietoa 
Tätä tukea tulee käyttää vain lääkärin, fysioterapeutin tai muun 
terveydenhuollon ammattilaisen määräyksestä. Jos olet 
allerginen jollekin tuotteen etiketissä mainitulle 
valmistusmateriaalille kysy neuvoa hoidon määränneeltä 
ammattilaiselta. Tätä tuotetta tulee käyttää vain tarkoitettuun 
hoitomuotoon. Älä käytä sitä muuhun hoitoon, koska väärä 
käyttö voi huonontaa tuotteen tarkoitettua toimintaa. Jos 
tuotteen käytössä on ongelmia tai kysyttävää, käänny hoidon 
määränneen ammattilaisen puoleen.  

Pesuohjeet
Konepesu 30C. Ei huuhteluainetta. 
Sulje tarranauhat ja käytä 
mielellään pesupussia. Kuivaa 
huoneenlämmössä.



2530 Lumbocare light 
Lätt lumbosakralt ryggstöd 
 
Indikationer 
Akut och kronisk lumbago (ryggskott), lumbago-ischias, efter 
traktion av ryggen, hypermobila och degenerativa ändringar. 
 
Funktion 
Stödjar ryggraden från bäckendelen till mitten av bröstdelen, 
ger sensorisk information till hållningen och rörelsemönster. 
 
Egenskaper 
Hudvänligt, elastiskt tyg av hög kvalitet, lätt att klä på sig med 
praktiska kardborrband och handtag, bättre stabilisation med 
justerbara remmar, mjuka fjäderskenor ger lätt kontrol.  
 
Bruksanvisning 
Sätt ryggstödet runt din länddel. Sätt vänstra kanten mot 
buken, dra den högra kanten over den vänstra och fäst med 
kardborrband. Dra och justera de övriga remmar för att stödja 
bekvämt. Använd inte över 8 timmar kontinuerligt, men efter 
en paus av 2 timmar kan du använda stödet igen.  
Behandlingperioden och förhållanden skall rekommenderas av 
ordinatören.  
 
Viktig information 
Denna produkt skall förskrivas av en legitimerad läkare, 
fysioterapeut eller annan övrigt utbildad hälsovårdspersonal. 
Om du är allergisk mot material som produkten innehåller (se 
märkning på produkten), rådgör med din ordinatör. Denna 
produkt skall användas endast till föreslagna indikationer. 
Undvik att använda produkten till annat för att inte påverka 
effekten av produkten. Har du problem med användning av 
produkten, rådgör med din ordinatör.    


