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Wyroby profilaktyczno-rehabilitacyjne z dzianin wełnianych 

 

Podpory karku i szyi : 

- poduszki 

- wałki Ø12, Ø16, 

- wałki profilowane 

- kołnierze ocieplająco- stabilizujące 
 

Przeznaczenie: 

Wyroby wełniane  mogą być zastosowane w rehabilitacji leczniczej oraz profilaktyce u osób 

dotkniętych :  chorobami reumatoidalnymi i zwyrodnieniowymi górnego odcinka  kręgosłupa, 

zesztywniającym zapaleniem mięśni, skutkami urazów (złamań, zwichnięć, deformacji, 

przykurczy, niestabilnością stawów) oraz dla osób ze skłonnościami do nadmiernego pocenia 

się, uczulonych na pierze i roztocze. 
 

Użytkowanie: 

Wyroby wełniane poprzez stabilizację w odcinku szyjnym i ogrzanie tej okolicy likwidują wymuszone 
napięcie mięśni barków i kręgosłupa szyjnego w trakcie długiej podróży oraz pozwalają na prawidłowe 

ułożenie głowy podczas leżenia i spania. Przedmiotowe wyroby mogą być używane również jako 

podpory karku i szyi w czasie ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz  po zakończeniu zabiegów 
rehabilitacyjnych, w celu przedłużenia działania efektu cieplnego oraz do codziennego użytku. 
 

Przeciwwskazania 

Nie należy stosować u osób uczulonych na wełnę owczą. 

Nie należy stosować u osób mających uszkodzoną skórę lub rany. 
 

Ostrzeżenia  

Dla niemowląt i małych dzieci oraz osób wrażliwych na działanie wełny zaleca się użytkowanie 
wyrobów wełnianych powleczonych w poszewki z tkanin bawełnianych. Zabezpieczy to również przed 

dostaniem się luźnych włókien wełnianych do oczu, nosa i gardła oraz związanego z tym 

nieprzyjemnego efektu drażniącego. 
 

Przepis prania : 

               
 

Prać ręcznie w temperaturze do 30 °C przy użyciu środków do prania wełny zawierających lanolinę. 

Bielenie związkami wydzielającymi chlor zabronione. 
Suszyć w stanie rozwieszonym. Nie wirować.   Nie prasować. 

Można czyścić chemicznie. 

                               Wyroby rehabilitacyjne z włókien wełnianych mogą posiadać specyficzny zapach. 

                                     Zaleca się wietrzenie wyrobów do czasu zmniejszenia jego intensywności. 

            
                           Skład surowcowy :  

                           okrywa: wełna 100 %  
 

 

 

Wyrób posiada:                      Wytwórca: 

- certyfikat Zgodności dla wyrobu          Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe 

  medycznego Nr 13/M/2009, Nr 6/M/2010,       „RUNO”  - Jan Widz 

- certyfikat „Przyjazny  dla Środowiska i Człowieka” Nr 6/PSC/2012     34-340 Przyborów 50 

- opinię Kliniki Ortopedyczno-Rehabilitacyjnej               Tel. 033/863 94 21       

   przy Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu         Fax 033/863 92 52  

           

Data opracowania instrukcji :  VII/ 2012 

 


