
Instruções de uso 
 
1. Peça para a pessoa que irá fazer o alongamento deitar-se de costas em uma superfície, firme, 
estável e confortável. 
 
2. Coloque o Y-Strap: Abra o Y-Strap puxando o ajustador em direção ao punho, para abrir a alça 
com a superfície acolchoada o máximo possível.



 
 
 
 
3. Alongamento: Posicione-se acima da cabeça, endireitando o Y-Strap em um pequeno ângulo, até 
que as alças formem aproximadamente um ângulo de 20 graus com a coluna.
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Coloque o Y-Strap sob o pescoço, abaixo do occipício. Tome cuidado e mantenha o 
cabelo longe do velcro, para evitar puxar o cabelo.



Ajuste o Y-Strap na cabeça deslocando o ajustador em direção à superfície acolchoada.









Alongue-se puxando o punho com força lenta e constante no eixo longitudinal do corpo.
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4. Remoção: Abra o ajustador do Y-Strap, levante a cabeça e remova cuidadosamente, evitando 
puxar o cabelo.


Uso da alça do queixo: A alça do queixo pode ser usada para dar suporte extra ao queixo, 
mantendo a cabeça alinhada com o corpo.*
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Utilização prevista 
 
O Y-Strap destina-se a esticar as costas no eixo longitudinal do corpo para relaxar os músculos e 
descomprimir a coluna vertebral. O Y-Strap ajuda a esticar a coluna vertebral de uma forma fácil, 
controlada e confortável..
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Armazenamento e cuidados Fabricante e informações de contato 


Superior Balance S.L. - B90454539 

C/ Febo 6-C 41010 - Sevilla

España - Europa

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

Número de operador de la FDA 10062384






Devolva e guarde seu Y-Strap dobrado dentro 
da bolsa após o uso. Limpe o seu Y-Strap com 
um desinfetante adequado para a pele após o 
uso e espere secar antes de usar novamente.

Cuidados e contraindicações 
 
Nenhuma dor (desconforto leve no máximo) deve ser sentido durante o alongamento. Se sentir dor, 
pare imediatamente. Não use com brincos ou acessórios similares. Pressão moderada na superfície 
de contato do pescoço e a base do crânio pode ser sentida durante o alongamento.



Este protocolo deve ser ajustado por um profissional qualificado para maximizar os benefícios e, se 
presente, para ter em conta quaisquer contra-indicações que possam ocorrer.

 

Aviso: Você não deve usar o Y-Strap ou qualquer tipo de alongamento nas costas se algum dos 
casos abaixo estiver presente:

- Doenças inflamatórias, câncer, qualquer 
doença ou insuficiência vascular



- Qualquer outra condição que possa se 
agravar devido ao movimento ou distração 
particular da coluna


Lesão aguda, crônica ou traumática 


- Instabilidade ou fratura da coluna


- Artrite reumatoide


- Compressão ou dano da medula espinhal 


- Pele ou infecções internas


Público-alvo 


O público-alvo são profissionais da saúde que 
realizam este tipo de tratamento, pacientes 
submetidos a alongamento e usuários não 
profissionais que desejam realizar 
alongamentos em ambientes de massagem ou 

Benefício Clínico 


O alongamento de eixo longo ajuda a alongar o 
tecido mole, aliviando a pressão das 
articulações e dos nervos. Também melhora a 
circulação sanguínea e melhora o alinhamento 
da coluna.


Descrição do produto

O Y-Strap é um Dispositivo Médico Class 1 feito para ajudar a alongar as costas no longo eixo do 
corpo para relaxar os músculos e descomprimir a coluna de forma fácil, controlada e confortável.

Fim da vida útil do produto 
 
O produto deve ser descartado após 5 anos desde que o produto foi usado pela primeira vez ou se 
as alças ou correntes estiverem desgastadas ou rasgadas. Isso é um sinal do fim da vida útil do 
produto. Não use o produto se qualquer um desses sinais de desgaste estiverem presentes. O 
usuário e a pessoa sendo alongada correm risco de lesão.
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Data e revisão 
 
Este guia de usuário foi produzido em 
setembro de 2021. Rev 1.


Etiqueta

Y-STRAP Dispositivo de Descompressão 

Precaução 





Fabricante





Data de fabricação

Número do lote 





Dispositivo médico





Leia as instruções

O Y-Strap inclui uma etiqueta em sua alça que se refere a todas as informações fornecidas para o 
usuário sobre o dispositivo. Os símbolos incluídos na etiqueta têm sua descrição no guia a seguir:


