ABC Shaper szilikonos mellprotézis
Használati utasítás
A külső mellprotézisek célja, hogy a mellműtött nők megjelenését és egyensúlyát helyreállítsa, ezért
kérjük, tartsa be az alábbi tanácsokat, hogy az ABC mellformája sokáig szolgálja az Ön elégedettségét és
mindennapjainak kényelmét:
Tisztítsa meg mindennap langyos szappanos vízzel, öblítse le, és egy puha törülközővel törölje szárazra. A
klóros vagy sós víz nem árt az ABC szilikonos mellprotéziseknek.
Tárolja a mellprotézist az eredeti dobozában és az eredeti tárolási formájában.
Vigyázzon az éles, hegyes tárgyakkal! Semmiféleképp ne kerüljön a mellprotézis közelébe tű, törött
köröm, macskakarom vagy olló, mert a fólián keletkezett sérülés nem javítható.
Kerülje a mellprotézis erős dörzsölését, csavarását vagy hirtelen megrántását.
Ne használjon a mellprotézis felületén közvetlenül parfümöt, forró tárgyat vagy forró vizet!
Ne használja az ABC külső szilikonos mellprotézist a seb teljes gyógyulásáig.
Az ABC Shaper mellprotéziseket a protézistartó melltartó hátsó zsebébe csúsztatva kell viselni. A
személyes próba során a megfelelő méret és forma kiválasztásában, és a viselés részleteinek
bemutatásában szaktanácsadók segítenek a gyógyászati szaküzletekben. Fontos, hogy a melltartó és a
mellprotézis az Ön alkatának, műtéti sajátosságainak megfelelő típusú és méretű legyen!
Garancia
Az Ön mellformájára kétéves gyártói garancia vonatkozik. Amennyiben úgy véli, hogy bármi gyártásból
eredő hibája van a protézisének, amely korlátozza a használatot, úgy forduljon közvetlenül a
forgalmazójához. Amennyiben valóban gyártásból eredő hibáról van szó, úgy az ABC kicseréli a protézisét.
Technikai adatok
Az ABC szilikonos mellprotézisek teljes minőségellenőrzésen esnek át. A használat során keletkező
esetleges elszíneződés nem befolyásolja a termék funkcióját és minőségét.
Minden szilikon mellforma polyuretán filmréteggel borított szilikongél, amelynek alapanyaga
polydemthylsiloxane és színezőanyag. Továbbá a következő típusok könnyített üreges microrészecskéket
tartalmaznak: Lightweight, Flowable Back, Dual-Soft, Massage-Form® kollekció, ABC Diamond kollekció és
az ABC Myform™ kollekció.
Az ABC Shaper mellprotézisek indikációja: részleges/emlőmegtartó műtétek után a műtéti heg teljes
gyógyulását, valamint a sugárterápiás kezelés befejezését követően a szövethiány pótlására, a műtéti és
alkati adottságoknak megfelelő ellátásra.
Az ABC szilikonos mellprotézisek külső használatra készültek, nincs felhasználási kockázatuk vagy
mellékhatásuk a normál használat mellett.
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