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LASTNOSTI: 

 Material: trpežna plastika 

 Ergonomski ročaji 

 Mehanski števec 

 Klešče za krepitev prstov in zapestja z mehanskim števcem 

 Števec vaj s številsko funkcijo 

 Vzmetni upor 

 Ergonomski ročaji 

 Povečana odpornost na vlago in znoj 

 

 

SPLOŠNA NAVODILA 

Izdelek je namenjen utrjevanju zapestja ter za rehabilitacijo dlani, prstov ter zglobov zapestja 

prizadetih s sindromom karpalnega tunela. Ročna vzmet je uporabna tudi za športnike in vse, 

ki želite okrepiti in razgibati mišice v področju zapestja in prstov po napornem delu v pisarni s 

tipkovnico in miško in drugimi monotonimi gibi.  

 

Namenska uporaba 

Vadbena naprava za podlahti trenira mišice podlahti in dlani ter je primerna tudi za trening 

spretnosti in motorike. Vadbena naprava za podlahti ni terapevtski pripomoček, temveč je 

zasnovana izključno za zasebno uporabo. Za komercialno uporabo v medicinskih ali 

terapevtskih ustanovah izdelek ni primeren. 

 



Varnostna opozorila 

• Vadbena naprava za podlahti ni igrača in jo je treba, če je ne uporabljate, shraniti otrokom 

nedostopno. 

• Otroci in mladostniki smejo trenirati le pod nadzorom, da se preprečijo prekomerne 

obremenitve. 

• Pazite na svoje prste. Obstaja nevarnost poškodbe zaradi stisnjenja. 

• Preden pričnete s treningom, se posvetujte s svojim zdravnikom. Prepričajte se, da ste 

zdravstveno sposobni za trening. 

• Če med vajami pride do bolečin ali težav, takoj prekinite trening in se posvetujte z 

zdravnikom! 

• Pri nepravilnem ali prekomernem treningu lahko pride do zdravstvenih okvar. 

• Izdelek ni primeren za terapevtski trening! 

• Pri posebnih okvarah, kot so npr. vnetna obolenja sklepov ali tetiv, ali pri ortopedskih težavah, 

je treba trening uskladiti z zdravnikom. Nepravilen ali prekomeren trening lahko ogrozi vaše 

zdravje! 

 

Posebna previdnost – nevarnost poškodbe za otroke! 

• Ne dovolite, da otroci ta izdelek uporabljajo brez nadzora. Opozorite jih na pravilno uporabo 

naprave za trening in jih imejte pod nadzorom. Uporabo dovolite le, če to dovoljuje duševni in 

telesni razvoj otrok. 

 

Nevarnosti zaradi obrabe 

• Izdelek se sme uporabljati le v brezhibnem stanju. Pred vsako uporabo preverite izdelek glede 

poškodb ali obrabe. Varnost vadbene naprave za podlahti se lahko zagotovi le, če se jo redno 

pregleduje glede poškodb in obrabe. V primeru poškodb izdelka ne smete več uporabljati. 

 

Shranjevanje, čiščenje 

Če izdelka ne uporabljate, ga shranite na suho, čisto mesto pri sobni temperaturi. Čistite le z 

vlažno krpo in nato do suhega obrišite. POMEMBNO! Nikoli ne čistite z ostrimi čistilnimi 

sredstvi. 



Napotki za odstranitev v smeti 

Embalažo in proizvod odstranite v skladu z varovanjem okolja! Proizvod lahko v smeti 

odstranite pri pooblaščenem podjetju za odlaganje ali pri Vaši občinski komunalni službi. 

Upoštevajte trenutno veljavne predpise. 

 

 

 

 

DISTRIBUTER ZA SLOVENIJO: G-sport d.o.o. Za Grabnom 7, 1351 Brezovica. info@g-sport.si, 070/661-471 

PROIZVAJALEC: RU RULTY s. r. o., 5. kvetna 435, 440 01 Dobromerice, Češka  

 

 

 

 

 

 

mailto:info@g-sport.si

