
Käyttöohjeet 
 
1. Pyydä venytettävää henkilöä makaamaan kasvot ylöspäin kiinteällä, vakaalla ja mukavalla 
alustalla. 
2. Aseta Y-Strap paikalleen: Avaa Y-Strap vetämällä säätölaitteesta kohti otetta, jotta silmukka 
avautuu pehmustetun pinnan kanssa mahdollisimman paljon. 
 
 
 
 
 
 
3. Venytä: Asetu pään yläpuolelle ja oikaise Y-Strapia pienessä kulmassa, kunnes hihnat ovat noin 
20 asteen kulmassa selkärangan kanssa.
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Aseta Y-Strap niskan alle, niskahartian alapuolelle. Pidä hiukset kaukana tarranauhasta, 
jotta vältät hiusten vetämisen.



Säädä Y-Strap päähän siirtämällä säädintä kohti pehmustettua pintaa.









Venytä vetämällä kahvasta hitaasti ja tasaisella voimalla vartalon pituusakselin suuntaisesti
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4. Poista: Avaa Y-Strap-säädin, nosta päätä ja irrota varovasti välttäen hiusten vetämistä. 

Leukahihnan käyttö: Leukahihnaa voidaan käyttää antamaan lisätukea leualle, jolloin pää pysyy 
vartalon suuntaisena.*

Käyttöohjeet

Finnish



Käyttöohjeet

Käyttötarkoitus 


Y-Strap on tarkoitettu venyttämään selkää kehon pitkällä akselilla lihasten rentouttamiseksi ja 
selkärangan dekompressioksi. Y-Strap auttaa venyttämään selkärankaa helposti, hallitusti ja 
mukavasti.
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Pehmustettu pinta 
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Säilytys ja hoito Valmistaja ja yhteystiedot 


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


Palauta ja säilytä Y-Strap-laite käytön jälkeen 
taitettuna pussissaan. Puhdista Y-Strap 
ihoystävällisellä desinfioivalla pyyhkeellä 
käytön jälkeen tarpeen mukaan ja anna sen 
kuivua ennen uutta käyttöä.

Varoitukset ja vasta-aiheet 
 
Venytyksen aikana ei saa tuntua kipua (korkeintaan lievää epämukavuutta). Jos kipua ilmenee, lopeta 
heti. Älä käytä korvakorujen tai vastaavien asusteiden kanssa. Niskan ja kallonpohjan 
kosketuspinnalla voi tuntua kohtalaista painetta venytyksen aikana.



Pätevän ammattihenkilön tulisi mukauttaa tätä protokollaa hyötyjen maksimoimiseksi ja mahdollisten 
vasta-aiheiden huomioon ottamiseksi.

 
Varoitus: Y-Strap tai minkäänlaista venytystä selässä ei pidä käyttää, jos jokin seuraavista on 
olemassa:

- Tulehdussairaudet, syöpä, mikä tahansa 
verisuonisairaus tai -vajaatoiminta



- Mikä tahansa muu sairaus, jota selkärangan 
liikuttaminen tai erityisesti häiriötekijöiden 
aiheuttama häiriö voi pahentaa.

- Akuutti, krooninen tai traumaattinen vamma


- Selkärangan epävakaus tai murtuma


- Nivelreuma


- Selkäytimen puristuminen tai vaurio 


- Iho- tai sisäiset infektiot.

Käyttötarkoitus 
 
Tarkoitettuja käyttäjiä ovat tämäntyyppistä 
hoitoa suorittavat terveydenhuollon 
ammattilaiset, venytystä suorittavat potilaat ja 
muut kuin ammattikäyttäjät, jotka haluavat 
suorittaa kaularangan venytystä hieronta- tai 
urheiluympäristöissä.

Kliininen hyöty 


Pitkän akselin venytys auttaa venyttämään 
pehmytkudosta, mikä lievittää nivelten ja 
hermojen painetta. Se myös parantaa lihasten 
verenkiertoa ja parantaa selkärangan linjausta.

Tuotteen kuvaus 

Y-Strap on luokan 1 lääkinnällinen laite, joka on tarkoitettu auttamaan selän venyttämisessä kehon 
pitkällä akselilla lihasten rentouttamiseksi ja selkärangan dekompressioksi. Y-Strap auttaa 
venyttämään selkärankaa helposti, hallitusti ja mukavasti. Tuotteen käyttöiän päättyminen 

 
Tuote on hävitettävä 5 vuoden kuluttua tuotteen ensimmäisestä käyttökerrasta tai jos kahvassa tai 
hihnassa on kulumaa. Tämä on merkki tuotteen käyttöiän päättymisestä. Älä käytä tuotetta, jos siinä 
on näitä kulumisen merkkejä. Käyttäjä ja venytettävä henkilö ovat loukkaantumisvaarassa.
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Päiväys ja tarkistus 
 
Tämä käyttöohje on laadittu syyskuussa 
2021. Rev 1.


Tarra

Y-STRAP dekompressiolaite

Varoitus





Valmistaja





Valmistuspäivämäärä

Eränumero





Lääkinnällinen laite





Lue ohjeet

Y-Strap kahvassa on etiketti, jossa viitataan kaikkiin käyttäjälle laitteesta annettaviin tietoihin. 
Etiketissä olevien symbolien kuvaus on seuraavassa oppaassa:


