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Dear Customer 
Thank you for choosing Actimove® EpiMotion.
Actimove® EpiMotion is an elbow support combining 
3D knitting technology for optimised compression and 
stability with high-quality, latex-free materials for high 
breathability, softness and enduring comfort. 
Two anatomically shaped pelottes gently massage 
the elbow area and provide targeted pain relief. The 
specially designed anti-slip structure of both cuffs keeps 
your Actimove® EpiMotion support firmly in place during 
activity.
Please follow the instructions below and get well soon! 

Indications:
Actimove® EpiMotion is indicated for lateral and medial 
epicondylitis (tennis and golfer’s elbow), arthritis (joint 
inflammation), arthrosis, rheumatoid joint effusion, 
bursitis olecrani (student’s elbow) and insertion tendo-
pathy of the triceps brachii. It is also recommended for 
post-traumatic irritations and post-operative use.

Contraindications:
Do not use Actimove® EpiMotion if you suffer from 
impaired lymph flow or circulatory disorders, particularly 
in the forearm, hand and fingers.

Application:
1. Turn the upper part of your Actimove® EpiMotion 

inside out until the circular cut-outs in the two pelottes 
are visible (Fig. 1).

2.  Pull the bandage onto your arm until the pelottes 
are right below the elbow joint, with the outer pelotte 
pointing towards the bony prominence on the outside 
of your elbow (Figs. 2 and 3).
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2. Trek de elleboogsteun over uw arm totdat de pelotten 
zich precies onder uw ellebooggewricht bevinden, 
met de buitenste pelotte wijzend naar het beenachtige 
uitsteeksel aan de buitenzijde van uw elleboog 
(Figuren 2 en 3).

3. Rol het bovenste gedeelte uit over de elleboog en 
zorg dat het beenachtige uitsteeksel van uw elleboog 
in de ronde uitsnijding van de buitenste pelotte is 
geplaatst (Fig. 4).

4. Het beenachtige uitsteeksel aan de binnenzijde van 
uw elleboog moet in de ronde uitsnijding van de 
binnenpelotte geplaatst zijn.

Let op: onthoud dat uw Actimove® EpiMotion de eerste 
keer aangebracht moet worden door een behandelaar of 
daarvoor opgeleide specialist.

Reiniging & verzorging:
Actimove® EpiMotion kan met de hand of de machine 
worden gewassen (programma voor fijne was op 30 °C/ 
86 °F). Om de vorm en de medische druk van uw 
elleboogsteun te behouden, mag u deze niet bleken, 
chemisch reinigen of strijken. Ook mag de elleboogsteun 
niet gedroogd worden in een droger. 

Voorzorgsmaatregelen:
U dient de behandelingsadviezen van uw arts op te 
volgen. Mocht u enig ongemak, een doof gevoel, 
veranderingen in uw huidskleur of zwelling tijdens het 
dragen ervaren, stop dan met het gebruik van Actimove® 
EpiMotion en neem contact op met uw arts. 

Geachte klant, 
Hartelijk dank voor het kiezen van Actimove® EpiMotion.
Actimove® EpiMotion is een elleboogsteun waarbij 3D-
breitechnologie voor optimale druk en stabiliteit wordt 
gecombineerd met hoge kwaliteit, latexvrije materialen 
voor een hoog ademend vermogen, zachtheid en 
duurzaam comfort. 
Twee anatomisch gevormde pelotten geven een lichte 
massage in het ellebooggebied en geven doelgerichte 
verzachting van de pijn. De speciaal ontworpen antislip 
structuur houdt uw Actimove® EpiMotion stevig op zijn 
plaats tijdens activiteit.
Volg de instructies hieronder nauwlettend op. 

Indicaties:
Actimove® EpiMotion is geïndiceerd voor laterale en 
mediale epicondylitis (tennis elleboog en tennisarm), 
artritis (gewrichtsontsteking), artrose, reumatoïde 
bloeduitstortingen op gewrichten, slijmbeursontsteking 
rond de elleboog en aandoeningen van de peesaan-
hechting van de triceps brachii. Gebruik wordt ook 
aanbevolen bij postoperatieve en posttraumatische 
irritatie.

Contra-indicaties:
Gebruik Actimove® EpiMotion niet als u lijdt aan een 
verminderde lymfcirculatie of circulaire aandoeningen, 
met name in de onderarm, de hand en vingers.

Gebruik:
1. Draai het bovenste gedeelte van uw Actimove® 

EpiMotion binnenstebuiten tot de ronde uitsnijdingen 
in de twee pelotten zichtbaar zijn (Fig. 1).
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2. Trek de elleboogsteun over uw arm totdat de pelotten 
zich precies onder uw ellebooggewricht bevinden, 
met de buitenste pelotte wijzend naar het beenachtige 
uitsteeksel aan de buitenzijde van uw elleboog 
(Figuren 2 en 3).

3. Rol het bovenste gedeelte uit over de elleboog en 
zorg dat het beenachtige uitsteeksel van uw elleboog 
in de ronde uitsnijding van de buitenste pelotte is 
geplaatst (Fig. 4).

4. Het beenachtige uitsteeksel aan de binnenzijde van 
uw elleboog moet in de ronde uitsnijding van de 
binnenpelotte geplaatst zijn.

Let op: onthoud dat uw Actimove® EpiMotion de eerste 
keer aangebracht moet worden door een behandelaar of 
daarvoor opgeleide specialist.

Reiniging & verzorging:
Actimove® EpiMotion kan met de hand of de machine 
worden gewassen (programma voor fijne was op 30 °C/ 
86 °F). Om de vorm en de medische druk van uw 
elleboogsteun te behouden, mag u deze niet bleken, 
chemisch reinigen of strijken. Ook mag de elleboogsteun 
niet gedroogd worden in een droger. 

Voorzorgsmaatregelen:
U dient de behandelingsadviezen van uw arts op te 
volgen. Mocht u enig ongemak, een doof gevoel, 
veranderingen in uw huidskleur of zwelling tijdens het 
dragen ervaren, stop dan met het gebruik van Actimove® 
EpiMotion en neem contact op met uw arts. 

Geachte klant, 
Hartelijk dank voor het kiezen van Actimove® EpiMotion.
Actimove® EpiMotion is een elleboogsteun waarbij 3D-
breitechnologie voor optimale druk en stabiliteit wordt 
gecombineerd met hoge kwaliteit, latexvrije materialen 
voor een hoog ademend vermogen, zachtheid en 
duurzaam comfort. 
Twee anatomisch gevormde pelotten geven een lichte 
massage in het ellebooggebied en geven doelgerichte 
verzachting van de pijn. De speciaal ontworpen antislip 
structuur houdt uw Actimove® EpiMotion stevig op zijn 
plaats tijdens activiteit.
Volg de instructies hieronder nauwlettend op. 

Indicaties:
Actimove® EpiMotion is geïndiceerd voor laterale en 
mediale epicondylitis (tennis elleboog en tennisarm), 
artritis (gewrichtsontsteking), artrose, reumatoïde 
bloeduitstortingen op gewrichten, slijmbeursontsteking 
rond de elleboog en aandoeningen van de peesaan-
hechting van de triceps brachii. Gebruik wordt ook 
aanbevolen bij postoperatieve en posttraumatische 
irritatie.

Contra-indicaties:
Gebruik Actimove® EpiMotion niet als u lijdt aan een 
verminderde lymfcirculatie of circulaire aandoeningen, 
met name in de onderarm, de hand en vingers.

Gebruik:
1. Draai het bovenste gedeelte van uw Actimove® 

EpiMotion binnenstebuiten tot de ronde uitsnijdingen 
in de twee pelotten zichtbaar zijn (Fig. 1).
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