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Aanpasbare Rugbandage Futuro™

STEUNNIVEAU: MATIG

De FUTURO™ aanpasbare rugbandage werd ontworpen om rugpijn als gevolg 
van vermoeide of gespannen spieren te verlichten. De rugbandage laat een 
grote mobiliteit toe terwijl er toch steun en druk wordt verleend. Ideaal in de 
werkomgeving, tijdens de vrije tijd of thuis.

AANGEWEZEN BIJ: 
ff Lumbale rugpijn als 
gevolg van vermoeide en 
overspannen spieren

Bijkomende kenmerken en voordelen:
ffSysteem met dubbel snoer voor snelle en 
makkelijke aanpassingen

ff Verwijderbare lumbale kussentjes voor steun

ff Laterale, elastische panelen die wegglijden en 
samentrekken tegengaan.

ffMaakt beweging mogelijk terwijl er 
toch comfortabele steun en druk wordt 
uitgeoefend.

ff Zachte, ademende materialen met duurzame 
snoeren voor dagdagelijks gebruik

ffMakkelijk aan en uit te trekken

Speciale Kenmerken:
Zachte, ademende materialen, verwijderbare 
lumbale kussentjes; geeft steun.
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Gebruik

Kussentjes langs de binnenzijde van de bandage verwijderen, indien 
gewenst. Centreer de riempjes over het midden van de ruggengraat.

Wikkel de panelen rond het middel en maak de haak en de lus vast 
totdat u een comfortabele houding bekomt.

Maak de riempjes langs weerszijden los en trek aan in een naar 
buitengaande beweging tot de bandage het gewenste niveau van 
steun geeft.

Breng de riempjes naar voor en maak vast. Pas de steun aan indien 
nodig.

Maten en bestelinformatie (neem de maat zoals aangegeven op de afbeelding)

Afmetingen Maat Referentie CNK CODE EAN Code

Aanpasbaar  
73,0 - 129,0cm

Aan-
pasbaar

46820 CNK 2833-903 4 046719 509737

Materiaal:
Nylon, polyester, polyurethaanschuim, neopreen mix, EVA

Wasinstructies voor FUTURO™ bandages 

Met de hand  wassen op 30 °C

 

Niet bleken, Niet strijken, Niet drogen in een droogmachine,
Niet chemisch reinigen

    


