
HASZNÁLATI UTASÍTÁST 

Használat:
A hőterápia hagyományos évek óta ismert hatásai hatékonyan enyhítik a hát- és mozgásszervi fájdalmakat, osteoarthritis illetve a reuma tüneteit. A minőségi természetes 
tőzegből készült egyszer használatos pakolás kellemes meleget biztosít, a nem szőtt anyagnak köszönhetően átereszti a hatóanyagot a bőrbe.

Egyszeri használatra, helyi hőterápiára, előmelegített, újra felhasználható tőzeghőhordozóval együtt. Csak képzett szakemberek jelenlétében használhatja (pl. 
fizioterapeuta).

Hőfizikai hatás:
A hőterápia pozitív hatásai, különösen a természetes tőzeg felhasználásával kapcsolatban, évszázadok óta ismertek. A szerves és ásványi anyagok képesek hosszú ideig 
tárolni a hőt, és kellemes módon újra felszabadítani. A víz hőteljesítményéhez képest a tőzeg termikus tulajdonsága 5,15 -ször nagyobb.

Biokémiai hatás:
A tőzeg magában foglalja a humifikációs folyamat termékeit is (huminsavak), amelyek közvetlen alkalmazásakor a peloid komplex hatásának részévé válnak.

Besorolás: I. osztályú orvosi segédeszköz, nem steril, mérési funkció nélkül

Ajánlott felhasználás:
Az egyszer használatos tőzegpakolással végzett hőterápia ajánlott kiegészítő a következő kezelések során: reumás és traumás eredetű szubakut és krónikus állapotok, 
osteoarthritis, izom összehúzódások, túlsúly, narancsbőr, ízületi és gerincfájdalmak, a helyi véráramlás növelésére.

Ellenjavallatok:
Ne használja a terméket az alábbi esetekben, ill. csak orvosi konzultáció után: akut húgyúti gyulladás, terhesség (a gerinc mentén történő alkalmazással), dekompenzált 
szívbetegségek és súlyos keringési rendellenességek, láz, súlyosabb gyulladásos és egyéb akut bőrbetegségek, nyílt bőrsérülések, vérzés, túlérzékenység a hő hatására vagy 
a termékben lévő anyagokra, duzzanatok és allergia a  huminsavakra.

Alkalmazási utasítások:
A nem felmelegített szobahőmérsékletű tőzegpakolást mindig az áteresztő felével (nem szőtt textil) kell felvinni a paciens testének kezelt területére. Az 55 - 65 ° C -ra 
felmelegített tőzeg hőhordozót a pakolás nem áteresztő oldalára (PE fólia) helyezik, amely fokozatosan felmelegíti a tőzegpakolást. A fokozatosan emelkedő hőmérséklet 
nagyon jól tolerálható, és megakadályozza a hősokk kialakulását. Ezután a pakolás kívánt hőmérséklete az alkalmazás során fenntartható.

Ha az orvos másképp nem javasolja, a kezelés időtartama 20-25 perc.

A kezelés befejezése után elegendő nedves ruhával megtörölni a pácienst. A tőzegpakolás teljesen higiénikus, mivel egyszer használatos, a paciens verejtéke felszívódik a 
pakolásba. Ajánlott naponta egyszer alkalmazni.
- A termék alkalmazása alatt tilos enni, inni, dohányozni és be kell tartani az alapvető higiéniai előírásokat. Használat után meg kell mosni a kezét és a test más részeit, 
amelyek a termék áteresztő rétegével érintkeztek, és regeneráló krémmel kell bekenni.
- A tőzeg hőhordozót a használati utasításnak megfelelően melegítse fel az erre a célra kialakított speciális melegítő berendezésben.
- A felmelegített tőzeghordozó alkalmazása előtt gondosan ellenőrizze annak hőmérsékletét. Győződjön meg arról, hogy a tőzeg hőhordozója nem érintkezik a paciens 
bőrével, hanem pontosan a tőzegpakolásra van helyezve.
- A termék gyermekek elől elzárandó!
- Elsősegély: A tőzegkeverék szembe kerülése esetén öblítse ki tiszta vízzel. A tőzeg lenyelése esetében igyon meg fél liter langyos vizet és hánytassa magát. Azonnal 
forduljon orvoshoz, ha az alábbi egészségügyi problémák bármelyike is fennáll.

Figyelmeztetés:
A segédeszköz okozta súlyos baleset esetén jelenteni kell a gyártónak és a tagállam illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó, illetve a paciens lakik.

Tárolás és tartósság:
A kicsomagolt termékeket tárolja zárt / lezárt csomagolásban (PE zacskó), közvetlen napfénytől óvva, 5 - 25 ° C hőmérsékleten. Felhasználhatósági idő / lejárati idő a 
gyártástól számított 1 év (a csomagoláson / dobozon feltüntetve).

A több darabos csomagolás felbontása után tárolja a terméket hűvös és száraz helyen, védje fagytól, és használja fel a terméket 5 napon belül. Védje a csomagolást, hogy a 
fel nem használt termékek ne száradjanak ki.

Ártalmatlanítás:
A felhasznált vagy a nem használt terméket (lejárati idő után) vegyes kommunális hulladékba vagy válogatott hulladékba kell dobni, a helyi előírásoknak megfelelően. A 
felhasznált tőzeg felhasználható komposztként vagy virágokföldként miután kiürítette a csomagolásból.

Összetétel: természetes tőzeg, LDPE fólia, nem szőtt textil PP-ből (gyapjú)

A termék további formái:
Egyszer használatos tőzegpakolás, 15 x 40 cm 
Egyszer használatos tőzegpakolás, 30 x 40 cm 
Egyszer használatos tőzegpakolás, 60 x 40 cm 
Egyszer használatos tőzegpakolás nyakra

Egyhasználatú tőzegpakolás
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