
 HASZNÁLATI UTASÍTÁST

FÜRDŐTŐZEG

Használat:
A hőterápia hagyományos évek óta bevált hatásai enyhítik az akut fájdalmat és regenerálják a mozgásszervi rendszert.

A fürdőtőzeget egyszeri fürdő -adalékként használjuk 37–38 ° C fokos fürdővízbe.

Ez a regeneráló fürdő kellemes meleget biztosít, és jótékony hatással van a testre és a lélekre. A hatóanyagok és ásványi anyagok ellazítják az izmokat és a szöveteket, 
serkentik a szervezet természetes ciklusát és ezáltal támogatják a regenerációt és a gyógyulást. A fürdő alkalmas az osteoarthritis kezelésére, elősegíti a szövetek 
vérkeringését, ellazítja az izomgörcsöket, javítja az általános állapotot és hatékony a stressz ellen.

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 magába 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 alkalmazása az alábbi kezelések kiegészítéseként ajánlott: reumás és traumás eredetű szubakut és krónikus állapotok, osteoarthritis, izom -összehúzódások, túlsúly, 
narancsbőr, ízületi és gerincfájdalmak kezelésében, a helyi véráramlás növelésére

Ellenjavallatok:
Ne használja a terméket az alábbi esetekben, ill. csak orvosi konzultációt követően: 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 
hő, duzzanatok és allergia a huminsavakra.

Alkalmazási utasítások:
Adjon hozzá legalább 1 liter tőzegkeveréket (fürdőtőzeg) 37 - 38 ° C fokos meleg vízhez (130 - 150 liter), és alaposan keverje össze. Ha lehetséges, célszerű ásványvizet 
használni a fürdéshez. A paciens ezután az előkészített fürdőben fekszik, és hagyja, hogy a fürdő hasson.

Hacsak az orvos másként nem rendeli, az alkalmazási idő 37 ° C -on 20 perc (minimum 15 perc). A fürdés során figyelni kell a fürdő hőmérsékletét, amely nem 
csökkenhet 37 ° C alá.

Alkalmazás után tanácsos lezuhanyozni a pacienst és száraz pakolást biztosítani, 20-30 percig az ágyon pihenni.

Biztonsági utasítások:
- A termék alkalmazása során tilos enni, inni, dohányozni és be kell tartani az alapvető higiéniai előírásokat. Használat után meg kell mosni a kezet és a test más részeit, 
amelyek érintkezésbe kerültek a tőzegkeverékkel és be kell kenni regeneráló krémmel.
- A termék gyermek elől elzárva tartandó!
- Elsősegély: Tőzegkeverék szembe kerülése esetén öblítse ki tiszta vízzel. Ha lenyeljük a tőzeget, igyunk meg fél liter langyos vizet és hánytassuk magunkat. Forduljon 
orvoshoz, ha az alábbi egészségügyi problémák bármelyike is fennáll.

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

Tárolás és tartósság:
A terméket 5 - 25 ° C hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve tárolja.
Felhasználhatósági idő / lejárati idő a gyártástól számított 1 év (feltüntetve a csomagoláson / dobozon). A terméket a csomagolás felbontása után azonnal használja fel.

Ártalmatlanítás:
A fürdőtőzegből származó tőzeg nem szennyezi a talajvizet és hulladékba dobható, vagy komposztként, illetve virágföldként használható a felesleges víz eltávolítása 
után. A vízzel történő kiöblítés után a csomagolást a szelektált hulladékba helyezheti.
A fel nem használt terméket (lejárat után) vegyes kommunális hulladékkal vagy szelektált hulladékként kell ártalmatlanítani, a helyi előírásoknak megfelelően. A 
csomagolásból való kiöntés után a tőzeg komposztként vagy virágföldként használható.

Összetétel: természetes tőzeg, PE fólia

A termék további változatai:
Fürdőtőzeg, 1 l
Fürdőtőzeg, 3 l


	Prázdna strana
	Bez názvu



