
Pianka ochronna - Instrukcja użytkowania

Opis produktu:

● 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,

● Rozmiar: 7cm x 27m,
● Produkt jednorazowego użytku,
● Produkt niejałowy,
● Produkt należy stosować jeśli skarpeta sportowa lub getra sportowa nie są w stanie

zagwarantować prawidłowego ułożenia ochraniacza oraz aby ochraniacz pozostawał
na swoim miejscu w trakcie gry i podczas uderzeń,

● Produkt należy stosować w celu odpowiedniego mocowania na nodze w trakcie gry
wszystkich ochraniaczy Gain Control dostępnych w sprzedaży,

● Producent produktu: ZARYS International Group sp. z o.o. sp.k. ul. Pod Borem 18,
41-808 Zabrze, Polska. Produkt wyprodukowany w Chinach,

Zastosowanie:

1. Wyjąć piankę z opakowania.
2. Owinąć piankę wokół ochraniacza i łydki, tak aby ochraniacz nie miał możliwości

przemieszczania się w trakcie meczu. Zaleca się owijać ochraniacz od dolnej
krawędzi do górnej.

3. Po założeniu getry należy skontrolować czy aplikacja nie została wykonana zbyt
ciasno i nie występują cechy niedokrwienia.

4. Piankę należy ściągnąć bezpośrednio po zakończeniu aktywności.
5. Aby usunąć piankę należy rozerwać lub rozciąć piankę uważając, żeby nie uszkodzić

skóry.



Uwagi:

1. W razie wystąpienia objawów alergicznych takich jak: zaczerwienienie, świąd, czy
wysypka, należy usunąć piankę i przerwać jej stosowanie

2. Miejsce aplikacji należy obserwować i w razie zauważenia cech niedokrwienia takich
jak bladość, zasinienie należy zdjąć piankę i założyć ponownie z mniejszą siłą
owinięcia.

3. 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%

4. Wyrób niejałowy, nie stosować bezpośrednio na rany lub uszkodzony naskórek.
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Gain Control Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ta instrukcja została przygotowana w różnych językach. W
sprawach spornych tylko wersja w języku polskim będzie miała zastosowanie.


