
INSTRCŢIUNI DE UTILIZARE 

Împachetări de unică folosință cu nămol de turbă

Utilizare: 
Efectele tradiționale și testate în timp ale terapiei termice servesc la ameliorarea eficientă a simptomelor durerilor de spate și musculo-scheletice, osteoartritei sau 
reumatismului. Împachetarea de unică folosință cu nămol de turbă natural, de înaltă calitate, oferă o căldură plăcută iar datorită pânzei nețesute, eliberează substanțele active 
direct pe piele.
Împachetarea este de unică folosință, se utilizează pentru terapia termică locală, împreună cu un purtător de căldură cu nămol de turbă reutilizabil, preîncălzit. Este destinată 
uzului profesional 
(ex. fizioterapeuți)
Efectul termofizic:
Efectele pozitive ale terapiei termice, în special a celei cu utilizarea nămolului de turbă natural, sunt cunoscute de secole. Substanțele organice și minerale au capacitatea de a 
stoca căldura mult timp și de a o elibera din nou într-un mod plăcut. Comparativ cu capacitatea termică a apei, nămolul de turbă are o inerție termică de 5,15 ori mai mare.
Efectul biochimic:
Parte din turbă sunt, de asemenea, produse ale procesului de humificare (acizii humici) care, atunci când sunt aplicați direct, devin parte a acțiunii complexe a peloidului.
Clasificare: Dispozitiv medical de clasa I, nesteril, fără funcție de măsurare
Utilizare recomandată: 
Aplicarea termică a foliei de unică folosință cu nămol de turbă, este recomandată ca adjuvant în tratamentul: afecțiunilor subacute și cronice de origine reumatică și 
traumatică, a osteoartritei, contracțiilor musculare, obezitate, celulită, a durerilor articulare și a coloanei vertebrale, pentru creșterea fluxului sanguin local.

Contraindicații:
Nu utilizați produsul în următoarele cazuri, sau numai după consultarea unui medic: infecții acute ale tractului urinar, sarcină (aplicare de-a lungul coloanei vertebrale), boli 
cardiace decompensate și tulburări circulatorii severe, febră, boli inflamatorii severe și alte boli acute ale pielii, leziuni deschise ale pielii, sângerări, hipersensibilitate la 
căldură sau la substanțele conținute în produs, umflături și alergii la acizii humici.
Instrucțiuni de aplicare: 
Produsul se aplică pe locul dureros de pe corp. În terapie împachetările de unică folosință se utilizează împreună cu un purtător de căldură cu nămol de turbă (reutilizabil) 
preîncălzit, care mediază transferul de căldură și retenția de căldură în zona în care folia de unică folosință a fost aplicată. 
Se recomandă aplicarea unei folii cu nămol de turbă de unică folosință, o dată pe zi.

O parte integrantă a procedurii de aplicare a împachetărilor de turbă de unică folosință, sunt purtători de căldură reutilizabili, pernele cu turbă, care sunt încălziți înainte de 
aplicare în baie de apă la 55 ° C - 65 ° C , sau în încălzitoare speciale (proiectate în acest scop). 

Folia de unică folosință cu turbă, la temperatura camerei se aplică întotdeauna cu stratul permeabil (PP material nețesut) pe pacient, iar pe partea impermeabilă (folie PE) 
aplicăm purtătorul de căldură (perna), care inițial supraîncălzește compresa de turbă de unică folosință, menținând-o apoi în continuare la temperatura necesară pe toată durata 
aplicației.

În primele 3 minute, temperatura împachetării crește încet și previne șocul termic. Pacientul se obișnuiește treptat cu o temperatură de tratament de 40 ° C pe suprafața 
corpului său. Această temperatură se menține cu o scădere minimă pe tot parcursul procedurii. Materialul nețesut, ca strat permeabil, nu împiedică contactul direct al 
peloidului cu corpul. Transpirația pacientului este absorbită  în folia de turbă de unică folosință.

Cu excepția cazului în care medicul recomandă altfel, durata procedurii este de 20 de minute. După finalizarea procedurii, este suficient să ștergeți locul aplicației cu un 
prosop umed.  Folia de împachetare cu turbă este complet igienică, deoarece este utilizată o singură dată.
Instrucțiuni de siguranță:
- Mâncarea, băutul și fumatul sunt interzise atunci când lucrați cu produsul și trebuie respectate reglementările de igienă, de bază. După finalizarea tratamentului, este necesar 
să spălați mâinile și alte părți ale corpului care au intrat în contact cu stratul permeabil al produsului și să le tratați cu cremă regenerantă.
- încălziți purtătorul de căldură cu nămol de turbă conform instrucțiunilor de utilizare, în încălzitoare speciale concepute în acest scop
- Înainte de a aplica purtătorul de căldură preîncălzit, verificați cu atenție temperatura acestuia. Asigurați-vă că purtătorul de căldură nu intră în contact direct cu pielea 
pacientului, ci este așezat exact pe folia de împachetare de unică folosință.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiiilor
- Primul ajutor: în cazul în care amestecul de turbă pătrunde în ochi, spălați-i sub un jet de apă curată. Dacă turba este înghițită, beți 1/2 litru de apă călduță și provocați 
vărsături. Solicitați asistență medicală dacă ingerarea cauzează orice alt fel de probleme medicale.
Depozitare și termen de valabilitate: 
Depozitați produsele nedesfăcute în ambalajul original,  închis / sigilat (pungă PE), în zone fără lumina directă a soarelui, la o temperatură de 5 - 25 grade Celsius. Perioada 
de valabilitate / data de expirare este de 1 an de la data fabricației menționată pe ambalaj.
După deschiderea ambalajului, depozitați produsele într-un loc răcoros și uscat, protejați-le de îngheț și consumați produsele în termen de 5 zile. Asigurați ambalajul de grup 
împotriva uscării produselor neutilizate.
Lichidarea:
Produsul folosit sau neutilizat (după expirare) poate fi eliminat pri  predare spre deșeurile municipale mixte, sau ca deșeuri sortate, conform reglementărilor locale. Turba 
utilizată, scoasă din ambalaj, poate fi utilizată pentru compost, sau ca îngrășământ pentru flori.
Compoziție: turbă naturală, folie LDPE, pânză nețesută din PP (vlies)
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