
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISSEL® ORTOPEDINĖS PAGALVĖS NAUDOJIMO 

INSTRUKCIJA 

 

 

 

 

 



SVEIKINAME ĮSIGIJUS ŠĮ KOKYBIŠKĄ PRODUKTĄ. ŽEMIAU 

PATEIKTOS INSTRUKCIJOS LAIKYMASIS UŽTIKRINS ILGALAIKĮ 

KASDIENĮ PRODUKTO NAUDOJIMĄ. 

 

SISSEL® ORTOPEDINĖ KAKLO PAGALVĖ PAGAMINTA IŠ AUKŠTOS KOKYBĖS 

POLIURETANO ARBA VISKOELASTINIŲ PUTŲ 

Ramus, gilus miegas yra vienas būtiniausių dalykų, norint atsipalaiduoti po kiekvieną dieną 

patiriamų iššūkių, tačiau dažnai pasitaikantys kaklo skausmai, kurių priežastys gali būti 

diagnozuojamos klaidingai, trukdo kokybiškam miegui.  

SISSEL® ortopedinė pagalvės forma specialiai sukurta taip, kad būtų prilaikomi apatiniai kaklo 

slanksteliai ir atpalaiduojami kaklo raumenys, tokiu būdu užtikrinant gilų ir atpalaiduojantį miegą. 

SISSEL® ortopedinės pagalvės sudėtyje nėra latekso. Suteikiama 5 metų garantija formos 

išlaikymui. 

 

 
Įprastos pagalvės nesudaro atramos 

kaklo slanksteliams, todėl 

neatpalaiduoja kaklo 

 
SISSEL® ortopedinė pagalvė 

užtikrina puikią kaklo atramą, tiek 

miegant ant šono, tiek ant nugaros 

 

INDIKACIJOS 

✓ Skausmas kaklo srityje. 

✓ Įsitempę kaklo raumenys, lemiantys galvos skausmą. 

✓ Miego problemos, kurias sukelia įtampa. 

✓ Esant osteoartrito ir prolapso problemoms – pasitarus su gydytoju. 

✓ Apsaugo nuo stuburo išlinkimo miegant ant šono. 

 

KONTRAINDIKACIJOS 

Ūminiai sužalojimai / iškrypimai ar prolapsas kaklo srityje, meningitas, po insulto, ūminis nervų 

šaknelių uždegimas kaklo srityje, spazminis tortikolis, neurologinės ligos, navikai. 

 



 

 

PADĖTIES NUSTATYMAS 

Plokščią ortopedinės pagalvės dalį padėkite po galva. Aukštesnioji pagalvės dalis turėtų būti prie 

peties. Tokia padėtis užtikrins tinkamiausią kaklo atramą.  

Priprasti prie teisingos miegojimo padėties paprastai prireikia 2–3 naktų. Išskirtiniais atvejais 

adaptacijai gali prireikti dar keletos papildomų naktų.  

 

UŽVALKALAI 

Prašome atkreipti dėmesį, kad SISSEL® ortopedinė pagalvė pagaminta iš aukštos kokybės 

medžiagų ir dėl jos ypatingų savybių reikalinga speciali priežiūra. Pagalvės užvalkalas turi būti 

nuvelkamas itin atsargiai, laikant pagalvę ne už vieno krašto, bet suimant visą. Pagalvės vidinis 

užvalkalas pagamintas iš ekologiškos medžiagos, todėl gali būti pastebimi medvilnės augalų 

likučiai, kurie neturi jokios neigiamos įtakos pagalvės funkcijai ir higienai.  

 

UŽVALKALŲ PRIEŽIŪRA 

Skalbti ant užvalkalo etiketės nurodytomis sąlygomis. 

 

PAGALVĖS UŽPILDO PRIEŽIŪRA 

 

Pagalvės užpildas skalbiamas rankomis, naudojant švelnų ploviklį. Po skalbimo nusausinkite 

spaudžiant. Negręžkite. Padėkite pagalvę ant grotelių ar panašaus pagrindo ir palikite išdžiūti (apie 

savaitę). Nedžiovinkite šalia šilumos šaltinių ar ant tiesioginių saulės spindulių. Galima šiek tiek 

pakitusi pagalvės užpildo spalva, tačiau tai neturi įtakos pagalvės funkcijoms.  

 

PRODUKTO PAKUOTĖJE YRA: 

1 SISSEL® ortopedinė pagalvė, 1 užvalkalas, naudojimo instrukcija, transportavimo dėžė.  

 

 


