
PRZED UŻYCIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁOŚCIĄ PONIŻSZEJ INSTRUKCJI. PRAWIDŁOWE 
ZAKŁADANIE MA KLUCZOWE ZNACZENIE DLA WŁAŚCIWEJ PRACY URZĄDZENIA. 
 
PROFIL UŻYTKOWNIKA DOCELOWEGO 
Produkt jest przeznaczony do użytku przez uprawnionych pracowników służby zdrowia, pacjentów, ich 
opiekunów lub członków rodziny udzielających pomocy. Użytkownik powinien móc: 

 Zapoznać się ze wskazaniami, ostrzeżeniami oraz środkami ostrożności podanymi w niniejszej 
instrukcji oraz fzycznie wykonać opisane czynności.  

 
ZASTOSOWANIE/WSKAZANIA 

 Bóle w odcinku lędźwiowym kręgosłupa spowodowane ciążą 
 Podtrzymanie brzucha w okresie ciąży 
 Złagodzenie dyskomfortu podczas ciąży wynikającego z rozciągania i powiększania się brzucha. 

 
PRZECIWWSKAZANIA 

 Brak 
 
OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 
Stabilizator przeznaczony jest do użytkowania przez jedną osobę. W razie wystąpienia bólu, zmian odczuwania 
w wyniku obrzęku lub innych nieprawidłowych reakcji podczas stosowania niniejszego produktu należy 
natychmiast skontaktować się z lekarzem. 
 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKŁADANIA: 

1) Założyć stabilizator na talię wykorzystując pętle. Przymocować za pomocą zapięcia na rzep w przedniej 
części. 

2) Paskami bocznymi ustawić żądany ucisk. 
3) Przymocować paski boczne do przedniej części wykorzystując rzepy. 
4) W miarę, jak dziecko będzie rosło, stabilizator można rozluźniać. W tym celu należy wyregulować paski 

brzuszne w następujący sposób: 
- Zdjąć stabilizator. 
- Odpiąć paski od wewnętrznego mocowania na rzep i przełożyć przez szczeliny umieszczone w pobliżu 
przedniej części stabilizatora. 
Po uzyskaniu żądanej długości przymocować paski z powrotem przypinając je do wewnętrznego 
mocowania na rzep w pobliżu szczelin. 
- Ponownie założyć stabilizator na talię i przymocować. 
 
Modyfkacja pasków brzusznych pozwala na dostosow ywanie stabilizatora do obwodu w talii przez 
cały czas trwania ciąży. 

 
KONSERWACJA 
Prać w letniej wodzie z łagodnym detergentem. Nie stosować wybielacza. Dokładnie spłukać. Pozostawić do 
wyschnięcia na powietrzu. Nie suszyć w suszarce do ubrań. Nie czyścić chemicznie. Nie prasować. 
 
SKŁAD 
Poliester, poliamid, poliuretan, elastan, bawełna, stal, poliwęglan 
 

 
 
BEZ ZAWARTOŚCI NATURALNEGO LATEKSU 
 
 

PRODUKT PRZEZNACZONY JEST DO UŻYTKOWANIA PRZEZ JEDNĄ OSOBĘ 
 
GWARANCJA DJO, LLC dokona naprawy lub wymiany całości lub części urządzenia i akcesoriów w przypadku 
wykrycia wad materiałowych i wykonawczych w okresie sześciu miesięcy od daty sprzedaży. Jeżeli 
postanowienia niniejszej gwarancji są sprzeczne z miejscowymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy. 
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