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INFORMACJE O PRODUKCIE I INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
NAKŁADKA PROFILAKTYCZNO-REHABILITACYJNA
KULIK SYSTEM® NA FOTEL SAMOCHODOWY

Przed użyciem zapoznaj się z opisem produktu, instrukcją użytkowania oraz treścią, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych oraz informacje dotyczące używania wyrobu medycznego. Stosowanie
podanych wskazówek przy codziennej eksploatacji produktu pozwoli na jego długotrwałe i zgodne z przeznaczeniem
użytkowanie.

Wytwórca: Gabinet Terapii Manualnej i Bioenergoterapii KULIK SYSTEM®, PL 31-523 Kraków, ul. Beliny-Prażmowskiego 17/13; Biuro Handlowe KULIK SYSTEM®, ul. Moniuszki 18/8, tel./fax (+48) 12 411 22 23,
tel. +48 12 411 22 32, www.kuliksystem.pl, e-mail: biuro@kuliksystem.pl.
Zalecenia: Zaleca się stosowanie produktu w celu prawidłowego ułożenia kręgosłupa na całej długości, jak również zmniejszenia ryzyka powstawania nowych schorzeń kręgosłupa oraz łagodzenia
już istniejących.
Zaleca się w szczególności: prostata, hemoroidy, lumbago, zespoły bólowo-korzeniowe (rwa kulszowa, nerwoból międzyżebrowy i zapalenie nerwów międzyżebrowych, rwa barkowa), zespoły bólowe
naczyniowo-ruchowe (np. migreny), zniekształcenia kręgosłupa (plecy okrągłe), powiększona kifoza,
kręgozmyk, zniekształcenia szyi, zniekształcenia klatki piersiowej (klatka piersiowa lejkowata, klatka
piersiowa kurza), w niektórych chorobach zwyrodnieniowych stawów kręgosłupa. Profilaktycznie
zalecana osobom chcącym uniknąć dolegliwości bólowych i zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa.
Przeciwwskazania: Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu, skolioza patologiczna, skolioza strukturalna trzeciego stopnia, powiększona lordoza. Przy zniesionej kifozie należy używać tylko
siedziska. Osobom mającym inne schorzenia kręgosłupa lub w razie pojawienia się jakichkolwiek
wątpliwości zaleca się konsultacje u lekarza specjalisty lub chiropraktyka.
Przeciwwskazania dla kobiet w ciąży: Zaleca się.
Wpływ na zdolność kierowania pojazdami mechanicznymi i sprawność psychofizyczną: Bardzo dobry.
Efekty uboczne: Nie stwierdzono.
Ograniczenia kontaktu z ciałem: Brak.
Zalecany czas stosowania: Bez ograniczeń.
Niewłaściwe użytkowanie: Producent nie bierze odpowiedzialności za zużycie i wady powstałe podczas niewłaściwego stosowania produktu.
Okres gwarancji: 1 rok od daty zakupu.
Skład: wysokiej klasy materiał tapicerski, szermeza, pianka poliuretanowa (samogasnąca, wysokoelastyczna, paroprzepuszczalna), taśma elastyczna, guma wysokiej jakości, klamry spinające, regulatory.
Sposób czyszczenia i suszenia: Czyścić ręcznie środkami chemicznymi powszechnego użytku; temperatura płynów nie wyższa niż 30°C; suszyć w temperaturze pokojowej.
Odporność na zmienne warunki środowiska: Chronić przed bezpośrednim wpływem warunków zewnętrznych (zamoczenie, wystawianie na słońce, długotrwały wpływ mrozu). Po wyjściu z samochodu przy wysokich i niskich temperaturach, zaleca się odwracanie siedziska spodnią częścią do góry.
Wyrób medyczny. Deklaracja zgodności: Nakładka profilaktyczno-rehabilitacyjna na fotel samochodowy jest zgodna z ustawą z dn. 20 kwietnia 2004 r. o wyrobach medycznych i jest klasy I, reguła 1.
Telefon w sprawie reklamacji: +48 12 411 22 23, +48 604 466 900

CEL STOSOWANIA: Nakładka profilaktyczno-rehabilitacyjna na fotel samochodowy dostosowuje
kształt fotela do anatomicznej pozycji kręgosłupa użytkownika i zapewnia wysoki komfort jazdy.
Otwiera klatkę piersiową, dzięki czemu mózg, serce i przepona są bardziej dotlenione podczas
jazdy. Zapobiega pogłębieniu istniejących już deformacji kręgosłupa i chroni przed wystąpieniem
nowych. Otwory w siedzisku odciążają guzy kulszowe wraz z całym kręgosłupem, a wstrząsy
przenoszone z podwozia samochodu są amortyzowane przez mięśnie ud i nie wywołują mikrourazów kręgów. Nakładka eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni przykręgosłupowych, masując je podczas jazdy. Wgłębienia i kanały odpowietrzające zapobiegają przegrzewaniu gruczołu
krokowego, a tym samym chronią przed chorobami prostaty i powstawaniem hemoroidów.
Aktywne działanie nakładki podczas jazdy pozwala zachować prawidłową sylwetkę.
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Górną część nakładki (1) należy umieścić
na wysokości ok. 10-15 cm od siedziska,
tak aby jej wystające części znajdowały
się w odcinku lędźwiowym kręgosłupa,
i wstępnie umocować paskiem (2) za zagłówkiem fotela (3) węższą częścią do góry
na wysokości zwężenia międzyłopatkowego. Następnie naprężyć całość górnej nakładki dolnymi taśmami (4), przeciągnąć je
w miejscu łączenia oparcia i siedzenia, mocno naciągnąć i zapiąć. Element górny można
dostosować do każdego wzrostu. Nakładkę
dolną (5) umieszczamy wycięciami pod guzy
kulszowe (6) możliwie najbliżej oparcia fotela. Górna część nakładki powinna ściśle
przylegać do oparcia fotela. Mocne naciągnięcie taśm mocujących gwarantuje jej stabilność i efektywność działania.

TWOJE BEZPIECZEŃSTWO
Nakładka na fotel samochodowy działa jak hamulec podczas uderzenia w przeszkodę lub
zderzenia czołowego z innym pojazdem! Guzy kulszowe, w prawidłowy sposób umieszczone w otworach siedziska, spełniają rolę kotwic, które w znacznym stopniu ograniczają
siłę wyrzucającą do przodu. Specjalna pianka antypoślizgowa, pokrywająca spód siedziska,
utrudnia jego przesunięcie.
Stosowanie nakładki profilaktyczno-rehabilitacyjnej KULIK SYSTEM® na fotel samochodowy pozwala na uniknięcie bólu i urazów kręgosłupa nawet podczas wielogodzinnej jazdy.
Polecana zarówno dla kierowców, jak i pasażerów.
System, według którego skonstruowana jest nakładka, został zgłoszony w urzędzie patentowym. Produkt jest zarejestrowany jako Wyrób Medyczny w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie.

KULIK SYSTEM® PL 31-523 Kraków,
ul. Beliny-Prażmowskiego 17/13
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