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ЛИСТОВКА: ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Taopatch® e медицинско изделие, базирано на нанотехнологии, патентовано, 
проектирано за въздействие на тялото без химични субстанции, посредством светлинна 
стимулация с ултра нискоинтензивна светлина IR/UV, с цел подобряване на 
комуникацията между ЦНС и рецепторите. Taopatch® е научно тестван в различни 
италиански университети, той се прилага от лекари, зъболекари, физиотерапевти и др. 
специалисти, обучени в използването на тази технология.

ПРИЛОЖЕНИЕ
• Облекчава болката без химикали
• Подобрява проприоцепцията
• Подпомага нарушенията в движението
• Подобрява стабилността и равновесието
• Въздейства върху мускулната сила
• Оказва въздействие върху рецепторите
• Невро-мускулна ремодулация
• Постурално препрограмиране

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



ВИД И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОПАКОВКАТА
Кутия с 3 апликатора в прозрачно фолио.

ПРЕПОРЪКИ ПРЕДИ УПОТРЕБА
Преди да приложите апликаторите е препоръчително да почистите кожата и да изберете 
лепенка/пластир според чувствителността на кожата.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ
Гледайте видео ръководството като посетите https://vimeo.com/taopatch/selfusebulgaria 
или като сканирате QR кода с вашия смартфон, или следвайте указанията на следващата 
страница.

видео ръководство
https://vimeo.com/taopatch/selfusebulgaria

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



1. ОТВОРЕТЕ КУТИЯТА
Махнете защитните стикери от опаковката и 
извадете кутията с апликаторите. Тя се отваря 
като книга и съдържа 3 устройства, опаковани в 
прозрачно фолио.

2. ТЕХНОЛОГИЯ, ГОТОВА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Разрежете или разкъсайте прозрачната опаковка, 
за да извадите апликаторите. Медицинските 
изделия са дезинфекцирани и готови за употреба.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ



3. ИЗБЕРЕТЕ ПОДХОДЯЩАТА ЗА ВАС 
ЛЕПЕНКА/ПЛАСТИР
Изберете най-подходящата за вашата кожа 
лепенка или пластир, отрежете парче с дължина 
около 5 см и го залепете върху апликатора, откъм 
страната на надписа  Taopatch®, така че, вече 
залепеното за кожата медицинско изделие да е с 
надписа навън.

4. НОСЕТЕ АПЛИКАТОРИТЕ
Апликаторите се залепват върху кожата в точките, 
които професионалистът ви е посочил.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ



5. УДОБНИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ
Когато сваляте апликаторите, съхранявайте ги в 
кутийката, само след като внимателно сте 
отстранили лепенката/пластира, като ги 
поставите в двата специални слота. Затворете 
плътно кутийката. Кутийката е идеална за 
съхранението им по време на всички Ваши 
обичайни дейности.

В СЛУЧАЙ НА РАЗДРАЗНЕНА КОЖА
В случай на дразнене, отстранете пластира, 
почистете, оставете кожата да диша и изберете 
хипоалергенен пластир. Попитайте вашия 
специалист на кои точки временно да преместите 
апликаторите.

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ



ПРОДУКТИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ КОЖА И ДЕЙНОСТИ
Важно е да намерите подходящата лепенка/пластир за вас според чувствителността на 
кожата си и дейностите, които извършвате в ежедневието си. Подбрахме няколко вида, 
които може да намерите при специалиста, който ви консултира или в аптеката.

3M TRANSPORE: НАЙ-УДОБНИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ
Район-полиестерна лента, прозрачна, хипоалергенна, водоустойчива, 
универсална, лесна за откъсване с ръце и поставяне. 
В разфасовка: 2,5 см х 9,14 метра

3M MICROPORE: ОЩЕ ПО-НЕЖНА
Хартиена лента без латекс, подходяща за особено ЧУВСТВИТЕЛНИ 
ТИПОВЕ КОЖА, идеална за чести приложения. Тя е прозрачна, дишаща, 
хипоалергенна, по-малко устойчива на вода и изпотяване в сравнение 
с 3M TRANSPORE. Има и практичен и хигиеничен дозатор с назъбен 
капак за улесняване отрязването на пластира.
В разфасовка: 2,5 см х 5 метра

НАШИТЕ СЪВЕТИ



НАЧИН НА ПОДДРЪЖКА
Медицинското изделие-апликатор не изисква поддръжка. Апликаторите могат да се 
почистват с неутрален сапун и вода или да се дезинфекцират за предпочитане с 
дезинфектанти, които не са на спиртна основа.

НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява на хладно и сухо място, далеч от източници на топлина.

СРОК НА ПРОДУКТА: 30 месеца от отварянето на опаковката.
СРОК ПРИ НЕРАЗПЕЧАТАНА ОПАКОВКА: 10 години.

СПЕЦИАЛНА ЛЕПЕНКА OPSITE FLEXIFIX DRESSING: ПОДХОДЯЩА ЗА 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
Най-добрата лепенка от трите представени. Това е хипоалергенна 
полиуретанова мембрана, която образува втора кожа и издържа 4-5 
последователни дни, без да оставя следи от лепило по кожата. Има 
добра адхезия и може да се отстрани откъм ъгълчето с издърпване 
встрани. 
Предлага се в размер 5 см х 10 метра. Задната страна на хартията е 
разграфена на квадратчета, което позволява лесното отрязване на 
необходимото количество. За прикрепване на апликаторите 
препоръчваме 5 квадратчета.

НАШИТЕ СЪВЕТИ



НАЧИН НА ПОДДРЪЖКА
Медицинското изделие-апликатор не изисква поддръжка. Апликаторите могат да се 
почистват с неутрален сапун и вода или да се дезинфекцират за предпочитане с 
дезинфектанти, които не са на спиртна основа.

НАЧИН НА СЪХРАНЕНИЕ
Да се съхранява на хладно и сухо място, далеч от източници на топлина.

СРОК НА ПРОДУКТА: 30 месеца от отварянето на опаковката.
СРОК ПРИ НЕРАЗПЕЧАТАНА ОПАКОВКА: 10 години.

Медицинското изделие трябва да се изхвърля като електронен отпадък.

Изхвърляйте в оторизирани центрове или се свържете с Tao Technologies за 
изпращане на старите апликатори.

НАЧИН ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА



НАЧИН НА ПОДДРЪЖКА
Медицинското изделие-апликатор не изисква поддръжка. Апликаторите могат да се 
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СРОК НА ПРОДУКТА: 30 месеца от отварянето на опаковката.
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Не използвайте, ако целостта на опаковката е нарушена.

Не използвайте, ако опаковката е повредена.
Ако продуктът е повреден, се препоръчва подмяна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

• Не използвайте върху участъци от кожата, на които има лезии или са компрометирани.
• Не поглъщайте.
• Употребата от деца не е ограничена, но се препоръчва да е под контрол на възрастен. 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца, за които продуктът не е предназначен.
• За да се стимулира действието на апликаторите, да се прилага адекватна хидратация. 

(Пиене на вода 30 мл/кг собствено тегло в продължение на деня)
• Не стерилизирайте.
• Не са известни странични ефекти в резултат на използването на апликаторите.

• Не са известни взаимодействия с лекарства.
• Апликаторът не се влияе от външни електромагнитни полета и не може да бъде 

повлиян от тях.
• Апликаторът няма противопоказания за пациенти, които използват пейсмейкър.
• Апликаторът може да се носи по време на нормални проверки за сигурност на 

летището.
• В случай на необходимост от диагностициране със средства за образна диагностика - 

рентген, ядрено-магнитен резонанс, ултразвук и други, се препоръчва да махнете 
апликаторите от зоните, подлежащи на изследване.

• В случай на бременност, кърмене или налични патологии се консултирайте с ТАОПАЧ 
специалист относно приложението на апликаторите и преместване на точките за 
поставянето им.

ПРОИЗВОДИТЕЛ: Tao Technologies s.r.l.s.
АДРЕС НА РЕГИСТРАЦИЯ: Via D. Alighieri, 38 - 35013 Cittadella (PD) - Italy
АДРЕС НА ОФИСА: Via Molise, 2/B - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Italy
Tel. (+39) 0423.1801195 - taopatch.com

Тази листовка за потребителя е актуализирана на 1/12/2019

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

БЕЗОПАСНО ЗА СПОРТИСТИ
ПРОВЕДЕНИ АНТИ-ДОПИНГ ТЕСТОВЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ФАРМАКОЛОГИЯ НА УНИВЕРСИТЕТА В 
МИЛАНО
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