Informatie en gebruikers-instructie voor de LOHAS twin Back
dynamische rugleuning
Gefeliciteerd met uw aankoop! De Lohas twin Back zal uw rugklachten bij langdurig zitten zeker
helpen te verminderen. Veel mensen zitten ( soms gedwongen door een handicap) vele uren per dag
in een stoel. In veel gevallen wordt de onderrug daarbij niet op de juiste manier ondersteund.
Het in Taiwan ontwikkelde en reeds in diverse landen gepatenteerde LOHAS Twin Back dynamisch
rugsysteem geeft op een unieke manier een perfecte dynamische ondersteuning van het gehele
lumbale onderrug gebied. De LOHAS Twin Back zal meehelpen om uw rugklachten in de onderrug te
verminderen, omdat dit rugsysteem u automatisch een correcte houding van uw rug laat aannemen.
Het innovatieve dynamisch bewegende rugsysteem volgt uw rug met iedere beweging zonder het
contact met de onderrug te verliezen. Er is constant sprake van een goede ondersteuning en lichte
correctie van uw zithouding. Vooral bij een aktieve zithouding zal dit effect het best merkbaar zijn.
De in spiraalveren opgehangen, ventilerende rugschalen laten de wervelkolom volledig vrij. Hierdoor
wordt de druk op de tussenwervelschijven aanzienlijk verminderd. Tevens verbetert het rugsysteem
de natuurlijke houding van de wervelkolom.
Door de dynamische beweging wordt tevens de lokale bloedcirculatie, het spierstelsel en het
zenuwstelsel gestimuleerd waardoor de algehele conditie van de rug verbeterd.
Neem enige tijd om uw rug te laten wennen aan uw nieuwe gecorrigeerde zithouding.

Instelling en montage
De beide rugschalen zijn in hoogte verstelbaar zodat u deze op de juiste hoogte kunt instellen.
1. Draai met een platte schroevendraaier of muntje de 2 schroeven achterop de Lohas back een
beetje los zodat u straks de beide rugschalen op de voor u meest comfortabele hoogte kunt instellen.
2. Plaats de Lohas back in de stoel met de omgebogen rand van de rugschaal zoveel mogelijk tussen
de rug en zitting van de stoel.
3.Doe de elastieke band aan de achterzijde van de Lohas back om de rugleuning van uw stoel en trek
deze strak.
4.Neem plaats in de stoel en schuif de rugschalen van de Lohas back op de door u gewenste hoogte,
waarbij de voorgevormde schaaldelen uw onderrug goed ondersteunen.
5. Haal de Lohas back weer los van de stoel om de beide schroeven goed vast te zetten.
6. Plaats de Lohas back weer terug in de stoel
Het LOHAS Twin Back rugsysteem is getest door gerenommeerde instanties (zoals TuV, SGS en
Bifma).
Kijk voor meer informatie op onze website www.revasales.nl

