
PELOTA SILIKONOWA

UWAGA: PRZED UŻYTKOWANIEM PRODUKTU NALEŻY DOKŁADNIE 
ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ ULOTKI ORAZ SPRAWDZIĆ CZY NA 
WYROBIE NIE POJAWIŁY SIĘ PRZETARCIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW I 
SZWÓW. TYLKO NIEUSZKODZONY WYRÓB ORAZ JEGO PRAWIDŁOWE 
ZAŁOŻENIE GWARANTUJE JEGO WŁAŚCIWE FUNKCJONOWANIE.
PONIŻSZE INFORMACJE O PRODUKCIE NALEŻPONIŻSZE INFORMACJE O PRODUKCIE NALEŻY ZACHOWAĆ, 
ABY W PÓŹNIEJSZYM CZASIE MÓC PONOWNIE KORZYSTAĆ Z INSTRUKCJI.

OPIS PRODUKTU:
Pelota silikonowa występuje jako wyposażenie dodatkowe do niektórych ortez 
kręgosłupa występujących w ofercie Reh4Mat.
PelotaPelota wykonana jest z wysokiej jakości silikonu, a jej perfekcyjny profil idealnie 
dopasowuje się do odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Dodatkowo, na pelotę zostały 
naniesione wypustki, które podczas ruchu wykonują delikatny mikromasaż odcinka 
lędźwiowego. Wyrób ten aktywizuje mięśnie do dynamicznej stabilizacji kręgosłupa, 
uśmierzając ból i umożliwiając aktywność fizyczną. Pelota silikonowa jest doskonałym 
dodatkiem do stabilizatorów kręgosłupa. Dzięki swojej konstrukcji łagodzi ból, daje 
uczucie komfortu oraz rozluźnienia.
  Produkty Reh4Mat to wyroby nowoczesne i innowacyjne, wykonywane z ogromną 
starannością z najwyższej jakości materiałów. Naszym kluczowym celem jest 
uzyskanie satysfakcji klientów. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt ze 
sprzedawcą lub bezpośrednio z pracownikiem firmy Reh4Mat za pośrednictwem 
poczty elektronicznej: biuro@reh4mat.com. 

WAŻNE:
-- W przypadku wystąpienia zmian skórnych lub uczulenia należy niezwłocznie 
skontaktować się z lekarzem.     Produkt dostępny jest dla następujących modeli ortez 
Reh4Mat:
• AM-SO-01
• AR-SO-01
• AM-SO-02
• AM-SO-03
•• AR-SO-03
• AM-SO-04
• AM-SO-06
• AM-WSP-01
• AM-WSP-03
• AM-WSP-04
• EB-LK
•• EB-LK-01

UWAGA: Ból zawsze stanowi ostrzeżenie. W przypadku utrzymywania się 
lub nasilenia dolegliwości bólowych koniecznie należy zgłosić się do 
lekarza prowadzącego lub rehabilitanta.
UWAGA: ORTEZA POWINNA BYĆ STOSOWANA TYLKO PRZEZ JEDNEGO 
PACJENTA. STOSOWANIE WYROBU NIEZGODNIE Z ZASADAMI 
INSTRUKCJI UŻYTKOWANIA MOŻE GROZIĆ POWAŻNYMI POWIKŁANIAMI. 

SILICONE PRESSURE PAD

ATTENTION: BEFORE USING THE DEVICE, PLEASE READ THE FOLLOWING 
INSTRUCTION COMPLETELY AND CAREFULLY AND  CHECK IF BRACE’S 
ELEMENTS AND SEAMS ARE SEEDY. ONLY UNDAMAGED DEVICE AND ITS 
CORRECT APPLICATION ARE VITAL TO THE PROPER FUNCTIONING OF IT. 
SSAVE THE PRODUCT INFORMATION, TO BE ABLE TO REREAD THE INSTRUC-
TION LATER.

PRODUCT DESCRIPTION:
Silicone pressure pad is available as an additional equipment for some of Reh4Mat 
spine braces.
The pad is made of high quality silicone and thanks to its design, the pad ensures the 
perfect fitting to the lumbar part of the spine. Pressure pad is moulded in soft silicone 
material which provides acupressure support to the back thereby stimulating blood cir-
culation. The product activates the muscles to the dynamic stabilization of the spine, 
relieving the pain and improving physical activity.
Silicone pad is a perfect solution for spine braces. Thanks to its construction, the pad 
reduces the pain, gives a sense of comfort and relaxation.
Reh4Mat products are innovative and are carefully made of the high quality materials.  
Our key objec tive is customer’s satisfaction. In case of any questions feel free to 
contact with us by e-mail: biuro@reh4mat.com.   

IMPORTANT:
- In case of skin lesions occurring and allergic reaction is it necessary to contact with 
physician.      
SiliconeSilicone pressure pad is available as an additional equipment to the following spine 
braces: 
• AM-SO-01
• AR-SO-01
• AM-SO-02
• AM-SO-03
• AR-SO-03
•• AM-SO-04
• AM-SO-06
• AM-WSP-01
• AM-WSP-03
• AM-WSP-04
• EB-LK
• EB-LK-01

ENGLISHPOLSKI

PELOTA SILIKONOWA 
SILICONE PRESSURE PAD

ATTENTION: Pain is always the sign of warning. It the pain maintains or 
increases it is advisable to consult your doctor or physical therapist. 
ATTENTION: BRACE SHOULD BE USED ONLY BY ONE PATIENT . USING OF 
THE DEVICE NOT ACCORDING TO THE MANUAL MAY CAUSE SERIOUS 
COMPLICATIONS. 


