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Indicação: a Hand Exerciser Thera-Band é indicada para
aumentar o fortalecimento, a destreza, a mobilidade, as
habilidades motoras finas e grossas das mãos oferecendo o
beneficio extra da terapia quente ou fria.
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Característica: disponível em duas formas padrão e extra
grande e em cinco níveis de resistência.
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Restrição de uso: indicação profissional.
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Aplicações do produto: pode ser aquecida ou refrigerada
antes de usar. Para aquecer, coloque a Hand Exerciser no
microondas por 10 segundos. Para regrigerar, coloque a
Hand Exerciser no freezer de 1h30 a 2h00. Após a escolha
da terapia quente ou fria realize os exercícios como
prescrito.

Aplicações do produto: pode ser aquecida ou refrigerada
antes de usar. Para aquecer, coloque a Hand Exerciser no
microondas por 10 segundos. Para regrigerar, coloque a
Hand Exerciser no freezer de 1h30 a 2h00. Após a escolha
da terapia quente ou fria realize os exercícios como
prescrito.

Aplicações do produto: pode ser aquecida ou refrigerada
antes de usar. Para aquecer, coloque a Hand Exerciser no
microondas por 10 segundos. Para regrigerar, coloque a
Hand Exerciser no freezer de 1h30 a 2h00. Após a escolha
da terapia quente ou fria realize os exercícios como
prescrito.

Instruções de lavagem: lavar com água morna e sabão
neutro. Secar com uma toalha de pano. Para eliminar o
aspecto pegajoso polvilhar uma leve camada de amido de
milho ou talco de bebê. Não utilizar produtos químicos.
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Precauções: quando a Hand Exerciser for indicado no
tratamento de uma criança a supervisão de um adulto é
necessária. O uso excessivo pode causar fadiga. Consulte
um profissional se a dor ou inflamação persistir.
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Composição: borracha natural

Composição: borracha natural

Composição: borracha natural

Armazenagem: armazenar o produto sob temperatura
ambiente (15C à 30C), em local livre de poeira.
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