
Brugsanvisning 
 
. Bed den person, der skal strækkes, om at lægge sig ned med ansigtet opad på et fast, stabilt og 
behageligt underlag. 
2. Placer Y-Strap: Åbn Y-Strap ved at trække justeren mod grebet for at åbne løkken med den 
polstrede overflade så meget som muligt. 
 
 
 
 
 
 
3. Stræk: Placér dig selv over hovedet og ret Y-Strap i en lille vinkel, indtil remmene er i en vinkel 
på ca. 20 grader i forhold til rygsøjlen.
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Placer Y-Strap under nakken under baghovedet. Vær omhyggelig med at holde håret væk 
fra velcroen for at undgå at trække i håret.



Justera Y-Strap till huvudet genom att förflytta justeringen mot den vadderade ytan.









Stræk ud ved at trække i grebet med langsom og konstant kraft i kroppens længdeakse
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4. Fjern: Åbn Y-Strap justeringsanordning, løft hovedet og fjern det forsigtigt, idet du undgår at 
trække i håret. 

Brug af hagerem: Hageremmen kan bruges til at give ekstra støtte til hagen, så hovedet holdes 
på linje med kroppen.*

Brugsanvisning

Danish



Brugsanvisning

Påtænkt anvendelse 
 
Y-Strap er beregnet til at strække ryggen i kroppens lange akse for at afspænde musklerne og 
dekomprimere rygsøjlen. Y-Strap hjælper med at strække rygsøjlen på en let, kontrolleret og 
behagelig måde.
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Opbevaring og pleje Producent og kontaktoplysninger 


Superior Balance S.L. - B90454539

C/ Febo 6-C          41010 - Seville

Spain - Europe



info@y-strap.com  -   https://y-strap.com



FDA Operator number 10062384


Returner og opbevar din Y-Strap foldet i posen 
efter brug. Rengør din Y-Strap med et 
hudvenligt desinfektionsmiddel efter brug efter 
behov, og lad den tørre, før du bruger den igen.

Forholdsregler og kontraindikationer 
 
Der bør ikke mærkes nogen smerte (højst et let ubehag) under strækket. Hvis der opstår smerter, skal 
du straks stoppe. Må ikke anvendes med øreringe eller lignende tilbehør. Der kan mærkes et moderat 
tryk på nakkens og kraniets kontaktflade under strækket.



Denne protokol bør justeres af en kvalificeret professionel for at maksimere fordelene og, hvis den 
findes, for at tage hensyn til eventuelle kontraindikationer, der kan forekomme

Advarsel: Du bør ikke bruge Y-Strap eller nogen form for stræk på ryggen, hvis du har en af 
følgende symptomer:

- Inflammatoriske sygdomme, kræft, enhver 
vaskulær sygdom eller insufficiens



- enhver anden tilstand, som kan forværres 
ved bevægelse eller især distraktion af 
rygsøjlen.

 Akut, kronisk eller traumatisk skade


- ustabilitet eller brud på rygsøjlen


- reumatoid arthritis


- Kompression eller beskadigelse af rygmarven 


- Hud- eller indre infektioner

Påtænkte brugere 
 
De tiltænkte brugere er sundhedspersonale, 
der udfører denne type behandling, patienter, 
der undergår udstrækning, og ikke-
professionelle brugere, der ønsker at udføre 
cervikal udstrækning i massage- eller 
sportsmiljøer.

Klinisk fordel 


Strækningen i den lange akse hjælper med at 
strække det bløde væv, hvilket letter trykket fra 
led og nerver. Det forbedrer også 
blodgennemstrømningen til musklerne og 
forbedrer rygsøjlens tilpasning.

Produktbeskrivelse

Y-Strap er et medicinsk udstyr i klasse 1, der er beregnet til at hjælpe med at strække ryggen i 
kroppens lange akse for at slappe af i musklerne og dekomprimere rygsøjlen. Y-Strap hjælper med at 
strække rygsøjlen på en let, kontrolleret og behagelig måde. Produkt ved livets ophør 

 
Produktet skal bortskaffes efter 5 år, siden det blev brugt første gang, eller hvis håndtaget eller 
stropperne viser slitage. Dette er et tegn på, at produktets levetid er udløbet. Brug ikke produktet, 
hvis der er et af disse tegn på slitage. Brugeren og den person, der strækkes, er i risiko for at komme 
til skade.
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Dato og revision 
 
Denne brugervejledning blev udarbejdet i 
september 2021. Rev 1.


Etiket

Y-STRAP dekompressionsenhed

Advarsel





Producent





Fremstillingsdato

Partinummer





Medicinsk udstyr





Læs vejledning

Y-Strap har en etiket på håndtaget, der henviser til alle de oplysninger, som brugeren får om enheden. 
Symbolerne på etiketten har deres beskrivelse i den følgende vejledning:


