
Bruksanvisning 
 
1. Be personen som skal strekkes til å legge seg med ansiktet opp på et fast, stabilt og behagelig 
underlag. 
2. Plasser Y-Strap: Åpne Y-Strap ved å trekke justeringen mot grepet, for å åpne løkken med den 
polstrede overflaten så mye som mulig. 
 
 
 
 
 
 
3. Strekk: Plasser deg over hodet, rett ut Y-Strap i en liten vinkel, til stroppene er omtrent i 20 
graders vinkel med ryggraden.
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Plasser Y-Strap under nakken, under bakhodet. Vær forsiktig med å holde håret unna 
borrelåsen, for å unngå hårtrekk.



Juster Y-Strap til hodet ved å forskyve justeringen mot den polstrede overflaten.









Strekk ved å trekke i grepet med langsom og konstant kraft i kroppens lengdeakse.
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4. Fjern: Åpne Y-Strap-justeringen, løft hodet og fjern forsiktig, unngå hårtrekking. 
 

Bruk av hakereim: Hakeremmen kan brukes for å gi ekstra støtte til haken, og holde hodet på 
linje med kroppen.*

Instruksjoner for bruk 

Norwegian



Instruksjoner for bruk 

Tiltenkt bruk 
 
Y-Strap er ment å strekke ryggen i kroppens lange akse for å slappe av musklene og dekomprimere 
ryggraden. Y-Strap hjelper til med å strekke ryggraden på en enkel, kontrollert og komfortabel måte.
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Oppbevaring og stell Produsent og kontaktinfo 


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 oppbevar Y-Strap foldet i posen 
etter bruk. Rengjør Y-Strap med en hudvennlig 
desinfeksjonsserviett etter bruk etter behov og 
la den tørke før du bruker den igjen.

Forsiktighetsregel og kontraindikasjoner 
 
Ingen smerte (mildt ubehag på det meste) skal føles under strekningen. Hvis smerte vises, stopp 
umiddelbart. Ikke bruk med øredobber eller lignende tilbehør. Moderat trykk på kontaktflaten på 
halsen og hodeskallen kan merkes under strekningen.



Denne protokollen bør justeres av en kvalifisert fagperson for å maksimere fordelene og, hvis den 
eksisterer, for å vurdere eventuelle kontraindikasjoner som kan oppstå.

 
Advarsel: Du bør ikke bruke Y-Strap eller noen form for strekk på ryggen hvis noen av følgende 
er tilstede:

- Betennelsessykdommer, kreft, enhver 
karsykdom eller insuffisiens



- Enhver annen tilstand som kan forverres av 
bevegelse eller spesielt distraksjon av 
ryggraden.

- Akutt, kronisk eller traumatisk skade


- Spinal ustabilitet eller brudd


- Leddgikt


- Ryggmargskompresjon eller skade 


- Hud eller indre infeksjoner

Tiltenkte brukere 
 
De tiltenkte brukerne er helsepersonell som 
utfører denne typen behandling, pasienter som 
gjennomgår tøying og ikke-profesjonelle 
brukere som ønsker å utføre strekk i 
livmorhalsen i massasje- eller idrettsmiljøer.

Klinisk fordel 


Den lange aksestrekningen hjelper til med å 
strekke det myke vevet, og avlaster trykket fra 
ledd og nerver. Det forbedrer også 
blodstrømmen til musklene og forbedrer 
justeringen av ryggraden.

Produktbeskrivelse

Y-Strap er en klasse 1 medisinsk enhet beregnet på å bidra til å strekke ryggen i kroppens lange akse 
for å slappe av musklene og dekomprimere ryggraden. Y-Strap hjelper til med å strekke ryggraden på 
en enkel, kontrollert og komfortabel måte. Produktets levetid 

 
Produktet må kasseres etter 5 år siden produktet ble brukt første gang eller hvis håndtaket eller 
båndstroppene viser slitasje. Dette er et tegn på slutten av produktets levetid. Ikke bruk produktet 
hvis noen av disse tegnene på slitasje er tilstede. Brukeren og personen som strekkes er i fare for 
skade.
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Dato og revisjon 
 
Denne brukerveiledningen ble produsert i 
september 2021. Rev 1.


Merkelapp

Y-STRAP dekompresjonsenhet

Forsiktighet





Produsent





Produksjonsdato

Lotnummer 





Medisinsk utstyr





Les instruksjonene

Y-Strap har en etikett på håndtaket som refererer til all informasjon som gis til brukeren om enheten. 
Symbolene som er inkludert på etiketten har sin beskrivelse i følgende veiledning:


