
- 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
Ip2008

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

35 x 19 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 E1

Aplikace vhodná při bolestech páteře a nespavosti, při chronické osteochondróze a nespavosti.
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Dezinfekce iplikátoru



Aplikace při osteochondróze krční páteře
Je třeba pokrýt celou límcovou část krku a zátylek, při osteochondróze v křížové oblasti páteře i kostrč. Při osteochondróze krční 
páteře je kromě přitlačování malého iplikátoru (A1, A2) možné podložit krční páteř malým nafukovacím iplikátorem (E1), který se 
nafukuje do poloviny svého maximálního objemu.

Aplikace při chronické osteochondróze a nespavosti
Doporučuje se používat iplikátor 15–20 dní pravidelně před spánkem. Potom je nutné udělat měsíční přestávku, aby nedošlo ke 
snížení efektu působení. Při ležení na velkém iplikátoru první 3 minuty pocítíte tlak ostrých hrotů, poté však ucítíte příliv tepla a 
příjemné uvolnění, které bude trvat po celou dobu ležení na iplikátoru. Kůže zčervená a bude silně prokrvená, což je při aplikaci 
iplikátoru normální. Při chronické osteochondróze bolest neustupuje okamžitě, ale po 15–20 aplikacích iplikátoru. Velmi účinné je 
používat iplikátor současně s klasickými léčebnými a rehabilitačními metodami.
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