
Användningsanvisningar 
 
1. Be personen som ska sträckas att lägga sig ner med ansiktet uppåt på ett fast, stabilt och 
bekvämt underlag. 
2. Placera Y-Strap: Öppna Y-bandet genom att dra justeringen mot greppet, så att slingan med 
den vadderade ytan öppnas så mycket som möjligt. 
 
 
 
 
 
 
3. Sträck ut: Placera dig själv över huvudet och rikta Y-Strap i en liten vinkel, tills remmarna 
befinner sig ungefär i en 20 graders vinkel med ryggraden.
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Placera Y-Strap under nacken, under bakhuvudet. Var noga med att hålla håret borta från 
kardborreknäppningen för att undvika att håret dras.



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









Sträckning genom att dra i greppet med långsam och konstant kraft i kroppens längdaxel.
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4. Ta bort: Öppna Y-Strap justeraren, lyft huvudet och ta bort det försiktigt, undvik att dra i håret. 
 

Användning av hakremmen: Du kan använda hakremmen för att ge extra stöd åt hakan och 
hålla huvudet i linje med kroppen.
*
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Användningsanvisningar

Avsedd användning 
 
Y-Strap är avsedd att sträcka ryggen i kroppens långa axel för att slappna av musklerna och 
dekomprimera ryggraden. Y-Strap hjälper till att sträcka ut ryggraden på ett enkelt, kontrollerat och 
bekvämt sätt.
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Förvaring och skötsel Tillverkare och kontaktuppgifter 


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


Returnera och förvara Y-Strap vikt i påsen efter 
användning. Rengör din Y-Strap med en 
hudvänlig desinfektionsservett efter 
användning om det behövs och låt den torka 
innan du använder den igen.

Försiktighet och kontraindikationer 
 
Du bör inte känna någon smärta (högst ett lätt obehag) under sträckningen. Om det uppstår smärta 
ska du omedelbart sluta. Använd inte örhängen eller liknande tillbehör. Ett måttligt tryck på nackens 
och skallens kontaktyta kan kännas under sträckningen.



Detta protokoll bör anpassas av en kvalificerad yrkesutövare för att maximera fördelarna och, om de 
finns, för att ta hänsyn till eventuella kontraindikationer som kan uppstå.

 
Varning: Du bör inte använda Y-Strap eller någon form av sträckning på ryggen om något av 
följande finns:

- Inflammatoriska sjukdomar, cancer, 
kärlsjukdomar eller kärlsjukdomar eller 
insufficiens.



- Alla andra tillstånd som kan förvärras av 
rörelse eller särskilt distraktion av ryggraden.

- Akut, kronisk eller traumatisk skada


- Instabilitet eller fraktur i ryggraden


- Reumatoid artrit


- Kompression eller skada på ryggmärgen 


- Hud- eller inre infektioner

Avsedda användare 
 
De avsedda användarna är hälso- och 
sjukvårdspersonal som utför denna typ av 
behandling, patienter som genomgår stretching 
och icke-professionella användare som vill 
utföra cervikal stretching i massage- eller 
idrottsmiljöer.

Klinisk nytta 


Den långa axelsträckningen hjälper till att 
sträcka ut mjukvävnaden, vilket minskar trycket 
från leder och nerver. Den förbättrar också 
blodflödet till musklerna och förbättrar 
ryggradens inriktning.

Produktens slutanvändning

Y-Strap är en medicinsk produkt av klass 1 som är avsedd att hjälpa till att sträcka ryggen i kroppens 
långa axel för att slappna av musklerna och dekomprimera ryggraden. Y-Strap hjälper till att sträcka 
ut ryggraden på ett enkelt, kontrollerat och bekvämt sätt. Produktens slutanvändning 

 
Produkten måste kasseras efter 5 år sedan den användes första gången eller om handtaget eller 
remmarna visar slitage. Detta är ett tecken på att produktens livslängd är slut. Använd inte produkten 
om något av dessa tecken på slitage förekommer. Användaren och den person som sträcks ut löper 
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Datum och revidering 
 
Den här användarhandboken togs fram i 
september 2021. Rev 1.


Etikett

Y-STRAP dekompressionsenhet

Varning





Tillverkare





Tillverkningsdatum

Partinummer





Medicinsk utrustning





Läs instruktionerna

Y-Strap har en etikett på handtaget som hänvisar till all information som användaren får om enheten. 
De symboler som ingår i etiketten har sin beskrivning i följande guide:


