INSTRUKCJA PIELĘGNACJI UŻYWANIA
Proteza włosów - Peruka
Przed przystąpieniem do używania wyrobu, należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji
Używania. W celu prawidłowego stosowania wyrobu, należy przestrzegać wszystkich zaleceń i wskazówek
podanych w Instrukcji. Wyrób należy stosować zgodnie z przewidzianym przez wytwórcę zastosowaniem.
PRZEZNACZENIE WYROBU
Wyrób medyczny proteza włosów- peruka może być stosowana u pacjentów leczonych neurochirurgicznie,
dermatologicznie (np. łysienie plackowate), onkologicznie. Wskazanie bezpośrednie dla stosowania wyrobu – dla osób
w przebiegu leczenia chorób nowotworowych podczas okresowej lub trwałej utraty owłosienia głowy, przy trwałym
uszkodzeniu głowy w wyniku urazów, oparzeń lub chorób współistniejących, np. wyleczone stany pourazowe / pooparzeniowe skutkujące trwałą utratą częściową lub całkowitą włosów, deformacje pourazowe głowy.
UŻYWANIE PERUKI
Przed nałożeniem peruki należy dostosować wielkość peruki do obwodu głowy - regulacja za pomocą rzepek wewnętrznych.
Peruki o włosach prostych można czesać szczotką lub układać palcami.
Peruki o włosach kręconych należy układać wyłącznie palcami.
Do układania fryzury można używać lakierów przeznaczonych do tego celu.
Po nałożeniu peruki dopasować fryzurę do własnych preferencji.
Po zdjęciu peruki należy uformować jej kształt, najlepiej na stojaku, w taki sposób aby nie doszło do załamań włosa.
W przypadku uszkodzenia wewnętrznej siatki peruki, rozprucia szwów itp. zaleca się wymianę peruki na nową. Producent
zastrzega, iż gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne związane z niewłaściwym używaniem i niewłaściwą
pielęgnacją peruki.
PIELĘGNACJA I PRANIE PERUKI
Do prania peruki można używać wyłącznie szamponu do peruk.
Do około 2 litrów chłodnej wody dodać 1 łyżkę stołową szamponu. Perukę całkowicie zamoczyć w przygotowanej kąpieli
piorącej i pozostawić w niej na około 5 – 15 minut w zależności od stopnia zabrudzenia. Nie szorować, nie trzeć, nie wygniatać
peruki. Delikatnie wyjąć perukę i dokładnie wypłukać w zimnej wodzie (nie pod bieżącą wodą). Zaleca się minimum
dwukrotne płukanie. Do ostatniego płukania można dodać odżywkę w ilości
1 nakrętki na 2 litry wody. Perukę pozostawić do wysuszenia najpierw rozłożoną na ręczniku, później lekko wilgotną na
stojaku, w temperaturze pokojowej. Po wyschnięciu peruka powraca do stanu pierwotnego.

ZALECENIA DOTYCZĄCE UŻYWANIA
W celu zagwarantowania odpoczynku skóry, lepszego jej ukrwienia, jak także zapewnienia filtracji i cyrkulacji powietrza
zaleca się noszenie peruki nie dłużej niż 16 godzin, najlepiej z przerwą nocną.
Nie należy stosować żadnych dodatkowych mocowań w postaci klejów, plastrów itp.
Nie zaleca się czesania mokrych włosów peruki
Nie zaleca się czesania włosów kręconych także suchych
Nie wolno kręcić włosów na wałkach niezależnie od rodzaju wałków
OSTRZEŻENIA
Perukę należy stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę. Można używać peruki na opartunki.
W razie potrzeby należy skonsultować się z lekarzem.
Nie wolno używać suszarek i lokówek do układania fryzury
Unikać wysokich temperatur (sauna, solarium, grill, piekarnik, ognisko)
W razie problemów prosimy o kontakt z Wytwórcą
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