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Dear Customer, 

Thank you for choosing Actimove® TaloWrap. 

Actimove® TaloWrap is an elastic ankle support for the 
treatment of painful ankle conditions and prophylactic 
use. The product design is based on a well-proven 
taping technique and offers the possibility of an 
individual adjustment for the desired degree of com-
pression. Thanks to its slim fit, Actimove® TaloWrap 
can be worn in a variety of shoes. Actimove® TaloWrap 
provides enhanced stability, helps reduce swelling and 
supports pain relief, while its soft, breathable material 
guarantees good comfort. 

Please follow the instructions below and get well soon!

Indications:
Actimove® TaloWrap is indicated for the supportive 
treatment of acute and chronic joint paint and for the 
protection of compromised ankles.

Application:
Actimove® TaloWrap fits both left and right foot. The 
printed foot symbol on the top side of the ankle support 
displays the foot on which it is intended to be worn 
(either left or right). If this is not the case, please turn 
the white sleeve inside out before application! 
1.  Insert your foot into the round opening of the sleeve. 

Pull Actimove® TaloWrap over your ankle, leaving the 
heel uncovered. 

2.  Wrap the elastic strap around the sole of your foot. 
3.  Pull the strap across the back of the foot applying 

mild tension. 
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2.  Wikkel de elastische band rond de voetzool. 
3.  Trek de band over de achterzijde van de voet en 

houd de band daarbij onder lichte spanning. 
4.  Wikkel de band rond uw enkel en houd daarbij de 

band onder spanning. 
5.  Bevestig de klittenbandsluiting bij de enkel. Als 

het ruwe gedeelte van het klittenband naar buiten 
wijst, kunt u eenvoudig de sluiting losmaken van 
het uiteinde van de band en de ruwe gedeelten 
omwisselen. 

Reiniging & verzorging: 
Actimove® TaloWrap kan met de hand worden 
gewassen op 30 °C. Sluit het klittenband voordat u 
het product wast. Voor de enkelsteun geldt: geen 
bleekmiddel gebruiken, niet chemisch reinigen, niet 
in de droogtrommel drogen en niet strijken. Voor het 
dragen geheel laten drogen.

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

Waarschuwing: Dit product bevat natuurlijk rubberlatex, 
wat allergische reacties kan veroorzaken.

Geachte klant, 

Hartelijk dank voor het kiezen van Actimove® TaloWrap. 

Actimove® TaloWrap is een elastische enkelsteun voor 
de behandeling van pijnklachten en voor profylactisch 
gebruik. Het productontwerp is gebaseerd op een 
bewezen tapetechniek en kan worden versteld voor 
het individueel gewenst compressieniveau. Dankzij 
de slanke pasvorm kan Actimove® TaloWrap worden 
gedragen in diverse soorten schoenen. Actimove® 
TaloWrap biedt een verhoogde stabiliteit, helpt de 
zwelling en pijn te verminderen en garandeert een goed 
draagcomfort door het zachte, ademende materiaal. 

Volg de instructies hieronder nauwlettend op.

Indicaties:
Actimove® TaloWrap is geïndiceerd voor de 
ondersteunende behandeling van acute en chronische 
gewrichtspijn en voor de bescherming van enkels met 
letselrisico.

Toepassing:
Actimove® TaloWrap is geschikt voor zowel de linker 
als de rechtervoet. Het voetsymbool op de bovenzijde 
van de enkelsteun moet overeenkomen met de voet 
waarbij de steun wordt gedragen (links of rechts). Als dit 
niet het geval is, dient u de witte hoes binnenstebuiten 
te draaien vóór het aanbrengen! 
1.  Plaats uw voet in de ronde opening van de hoes. 

Trek de Actimove® TaloWrap over uw enkel en laat 
daarbij de hiel onbedekt. 
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