
KÄYTTÖTARKOITUS
Päkiän kipujen (esim. känsät, kuumotus, pitkäkestoinen seisominen) sekä 
vaivaisenluun voimakkaasta hankautumisesta johtuvan kivun ehkäisy ja 
lievittäminen.

VASTA-AIHEET
• Ei saa käyttää rikkoutuneella iholla.  
•  Jos sinulla on valtimotulehdus, diabetes, polyneuriitti, alaraajojen 

neuropatia tai säärihaavoja: tuotetta ei saa koskaan käyttää haavan päällä, 
ja jalkaa on tarkkailtava käytön aikana. Kysy myös aina neuvoa lääkäriltä 
tai jalkaterapeutilta. Varpaiden väliin tuleva nauha voi aiheuttaa hankausta. 
Diabeettista neuropatiaa sairastavien on siis hyvä välttää tämän tuotteen 
käyttöä.

VAROTOIMENPITEET 
• Pestävä ennen ensimmäistä käyttökertaa.
• Käytetään paljaalla iholla.
•  Kankainen osa, jossa on painatus, tulee jalkapohjan kohdalle. Ei saa käyttää 

toisin päin.
•  Liu’uta jalka suojatyynyyn siten, että kiinnitin tulee isovarpaan ja toisen 

varpaan väliin.
•  Suoja kestää parhaiten, kun sen päällä käytetään sukkia tai sukkahousuja. 

Sukkien tai sukkahousujen on oltava riittävän isot, jotteivät ne purista jalkaa.  

OMINAISUUDET
•  Jalkaterapeuttien patentoima Epithelium 26 on erinomainen ”päkiän 

rasvapatjan korvike”. Mekaanisten ominaisuuksiensa ansiosta geeli toimii 
päkiän kipua aiheuttavan ohentuneen rasvapatjan korvikkeena: se jakaa 
kehon painon huomattavan hyvin koko painoa kantavalle alueelle.

•  Epithelium 26 -geelin käyttö jalkapohjan alueella ja vaivaisenluun vieressä 
(ohuena pehmikkeenä) lievittää kipua tehokkaasti aiheuttamatta kuitenkaan 
lisäpainetta. 

Kaksoissuojatyynyt ovat yksinkertaisia suojia, jotka eivät korjaa vaivaisenluuta.

ERGONOMIA: Hyvin ohuet tyynyt jakavat painetta, mutta vievät kuitenkin 
erittäin vähän tilaa. Niitä voi käyttää kaikentyyppisissä kengissä.

VINKKI: Jos isovarvasta pystyy yhä liikuttamaan sivusuunnassa, 
suosittelemme EPITACT®-kaksoisoikaisijan käyttöä vaivaisenluun hoitoon.

HOITO-OHJEET: Konepesu 30°C:n lämpötilassa mukana toimitettavassa 
pesupussissa tai käsinpesu (hankaamatta). Anna kuivua itsekseen. Ei saa 
silittää.

KOOSTUMUS: 61 % polyamidi-elastaanikangasta, 39 % silikonia.
Käytetyt materiaalit ovat läpäisseet kaikki ISO-standardissa 10993-1 määritellyt ihon kanssa 
kosketuksiin tulevia materiaaleja koskevat viranomaistestit. Jos tuote aiheuttaa ongelmia, lopeta 
sen käyttö välittömästi ja ilmoita asiasta MILLET Innovation -yhtiölle. Millet Innovation ei ole 
vastuussa siitä, jos tuotetta käytetään valmistajan suositusten vastaisesti. Viitekielenä on ranska. 
Alkuperäinen CE-merkintä: 2001.
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Millet Innovation -yhtiön tutkimustyön tulos.

Ks. pakkaus.

Konepestävä 30 °C:n 
lämpötilassa.

Ei saa silittää 
eikä höyryttää.

Ei kemiallista
pesua.

Ei saa valkaista. Ei saa
rumpukuivata.
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