
- Uvolněné kolečko je třeba znovu přilepit nebo přišít na původní místo.
- Z hygienických důvodů může jeden iplikátor používat pouze jeden pacient.
- Vhodnost použití iplikátoru vždy konzultujte se svým lékařem.

Upozornění

Skladování
Při pokojové teplotě, mimo přímé sluneční světlo.

Dezinfekce iplikátoru se provádí běžnými dezinfekčními prostředky (iplikátor se umývá pomocí kartáče). Nafukovací a průsvitné 
iplikátory se umývají pod tekoucí vlažnou vodou.

Objednací číslo
Ip2003

Iplikátor se přikládá na bolestivé místo (na holé tělo), potom je ho třeba přitlačit rukama až k 
prahu bolestivosti, která je snesitelná po dobu 40–60 vteřin, tak, že se každých 10 vteřin tlak 
zintenzivní; pacient při tom pohybuje svalstvem v bolestivé oblasti. Stažení a uvolnění svalstva 
v oblasti aplikace zvyšuje efekt působení iplikátoru (např. při aplikaci v oblasti křížové páteře je 
dobré přešlapovat z nohy na nohu). Procedura přikládání iplikátoru na bolestivou oblast se 
opakuje až do úplného vymizení bolesti. Na bolestivém místě se iplikátor může nosit delší dobu, 
přičemž je nutné jej přitlačit a upevnit k tělu elastickým obvazem, pásem, ručníkem apod. Při 
aplikaci na klouby je nutno iplikátor přikládat na vnější stranu a boční části kloubu tak, aby hroty 
iplikátoru netlačily na neurovaskulární systém (který se nachází v podkolení, v podpaží, v 
tříslech, na vnitřní straně loketního kloubu), a rovnoměrně upevnit elastickým obvazem, který 
iplikátor mírně přitlačuje k tělu, na 30–45 minut. 

Aplikace

11 x 8 cm, nafukovací

Rozměry

Nedoporučujeme při

- kožní choroby, nádorová onemocnění 
- dále papilomy, lipomy, mateřská znaménka, povrchový zánět žil (tromboflebitida) – u všech v místě aplikace
- v případě většího mateřského znaménka, bradavice apod. je možné kroužky v tomto místě z koberečku odstranit, nebo příslušné 
místo na kůži přelepit náplastí

Iplikátor A6

Obličejový iplikátor (typ A6) se používá k odstranění bolestí v obličeji a při masážích sloužících 
ke kosmetickým účelům. Hustota hrotů u obličejového iplikátoru je podstatně větší vzhledem k 
citlivosti pleti.
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Fakturační adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Dlouhá 63, 466 01 Jablonec nad Nisou
Tel.: +420 483 315 100  |  Fax: +420 483 315 101  |  E-mail:obchod@eureko.cz
Firma je zapsána u K.S. Ústí n.L., odd. C. vložka 16749

Dodací adresa: 
EUREKO, s. r. o., 
Pražská 77, 466 01 Jablonec nad Nisou
Mobil: +420 608 967 448  |  +420 725 907 666  |  E-mail: info@eureko.cz
IČ: 25416375  |  DIČ: CZ 25416375
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