Actimove

®

LombaLift
life

Professioneel rugsteunbandage

40% Polyester
40% Elastodiene
20% Polyamide

Manufactured for:
BSN medical Inc.
100 Beiersdorf Drive
Rutherford College, NC 28671 · USA

BSN medical GmbH
Quickbornstrasse 24
20253 Hamburg · Germany

www .bsnmedical.com

Made in China

LT0369 OCT-2009

30oC

Geachte klant,
Hartelijk dank voor het kiezen van Actimove® LombaLift.
Toepassingen
• Ondersteuning van de rug
• Lage rugpijn en lumbago
Contra – indicaties
• Ernstige rugletsels
• Patiënten met gekende overgevoeligheid voor natuurlijke
rubber- of latexproteïnen
Let op: Dit product bestaat uit bestanddelen welke natuurlijke
latex bevatten. In sommige gevallen kan dit allergische reacties
veroorzaken.
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Voorzorgsmaatregelen
• Bij abnormale zwelling, huidverkleuring of bij het optreden
van ongemakken moet het gebruik stopgezet worden en de
zorgverstrekker geraadpleegd worden.
• De bandage moet behaaglijk en comfortabel zitten
zonder de bloedsomloop of de ademhaling te belemmeren.
• Het product bevat natuurlijke rubber of latex.
Dit kan allergische reacties uitlokken.
• Zorg voor een aangepaste wondverzorging indien deze
bandage over open of geïnfecteerde wonden wordt aangebracht.
• Opgepast bij fluctuerend oedeem.

Reiniging & Onderhoud
De klittenbanden sluiten. Machinewas op 30°C/86°F
(delicate stoffen) of handwas in lauw water en met een
zacht wasmiddel. Laten drogen op kamertemperatuur.
De bandage moet volledig droog zijn voor dat het
opnieuw gedragen kan worden.
Gebruiksaanwijzing
Deze bandage moet over een licht hemdje/t-shirt
gedragen worden.
1. Leg de bandage volledig open en maak eerst de
zijdelingse klittenbandsluitingen los.
2. Plaats de bandage in het midden van de
onderrug met het haakgedeelte van het klittenband
aan de rechterkant en naar het lichaam toe.
Trek de bandage met beide uiteinden naar voren.
3. Wikkel eerst, onder voortdurend lichte spanning,
het linker uiteinde rond het abdomen. Houd het
verband op zijn plaats.
4. Wikkel vervolgens het andere uiteinde rond het
abdomen en sluit het met het klittenband.
5. Pak de zijdelingse elastische riemen, trek ze naar
voren en sluit het klittenband.
Eerst aan de linkerkant en dan aan de rechterkant.
6. Trek de 2 riemen over beide schouders en pas
de lengte aan.

