
NÁVOD NA POUŽITIE

JEDNORAZOVÝ RAŠELINOVÝ ZÁBAL 

Použitie:  
Tradičné a rokmi preverené účinky tepelnej terapie slúži k účinnému zmiernenie príznakov pri bolestiach chrbta a pohybového aparátu, artróze či reumy. Jednorazový zábal 
z kvalitnej prírod-nej rašeliny poskytuje príjemné teplo a vďaka netkanej textílii prepúšťa účinnej látky na pokož-ku. 
Používa sa jednorazovo, k lokálnej tepelnej terapii, spoločne s predhriatym opakovane použiteľ-ným rašelinovým nosičom tepla. Používajte iba vyškolenými odborníkmi 
(napr. fyzioterapeut). 

Termofyzikálny účinok:  
Pozitívne účinky tepelnej terapie, najmä v súvislosti s použitím prírodnej rašeliny, sú známe už po stáročia. Organické a minerálne látky majú schopnosť dlhodobo 
uchovávať teplo a znovu ho príjemným spôsobom uvoľňovať. V porovnaní s tepelnou kapacitou vody má rašelina 5,15x dlhšiu tepelnú zotrvačnosť.  
Biochemický účinok: 
Súčasťou rašeliny sú tiež produkty humifikačného procesu (huminové kyseliny), ktoré sa pri priamej aplikácii stávajú súčasťou komplexného pôsobenia peloidu. 

Klasifikácia: zdravotnícka pomôcka triedy I, nesterilná, bez meracie funkcie 

Odporúčané použitie:  
Tepelná aplikácia jednorazového rašelinového zábalu sa doporučuje ako podporný prostriedok pri liečbe: subakútnych a chronických stavoch reumatického a traumatického 
pôvodu, artrózach, svalových kontraktúrach, obezite, celulitíde, bolesti kĺbov a chrbtice, pre zvýšenie lokálneho prekrvenia. 

Kontraindikace:  
V nižšie uvedených prípadoch výrobok nepoužívajte, popr. len po konzultácii s lekárom: akútne zápaly močových ciest, tehotenstvo (s aplikáciou pozdĺž chrbtice), 
dekompenzované kardiolo-gické ochorenia a ťažké obehové poruchy, horúčkovité stavy, ťažšie zápalové a iné akútne ochorenia kože, otvorené poranenia kože, krvácanie, 
precitlivenosť na teplo, alebo na látky obsiahnuté v produkte, opuchy a alergie na humínové kyseliny. 

Návod na aplikáciu: 
Nezahriaty rašelinový zábal o izbovej teplote sa prikladá vždy priepustnou stranou (netkaná textília) na ošetrované miesto na tele pacienta. Na nepriepustnú stranu zábalu 
(PE fólia) je priložený rašelinový nosič tepla ohriaty na 55 - 65 °C, ktorý rašelinový zábal postupne prehrie-va. Postupne rastúca teplota je veľmi dobre tolerovaná a 
zabraňuje tepelnému šoku. Požadovaná teplota zábalu je následne udržaná po celú dobu aplikácie. 
Ak lekár neodporúča inak, je doba trvania procedúry 20 - 25 minút.  
Po ukončení procedúry postačí pacienta utrieť mokrou utierkou. Rašelinový zábal je plne hygienický, pretože sa používa jednorázovo, pot pacienta sa absorbuje do zábalu. 
Jeden rašeli-nový zábal sa doporučuje aplikovať 1x denne. 

Bezpečnostné pokyny: 
- Pri práci s výrobkom sa zakazuje jesť, piť a fajčiť a je nutné dodržiavať základné hygienic-ké predpisy. Po práci je potrebné si umyť ruky a ďalšie časti tela, ktoré prišli do 
styku s priepustnou vrstvou výrobku, a ošetriť ich regeneračným krémom.
- Rašelinový nosič tepla ohrievajte podľa návodu na použitie, v špeciálnych ohrievačoch, ktoré sú na tento účel určené.
- Pred aplikáciou predhriateho rašelinového nosiče tepla starostlivo skontrolujte jeho teplotu. Zaistite, aby rašelinový nosič tepla neprišiel do styku s pokožkou pacienta, ale 
aby bol umiestnený presne na rašelinový zábal. 
- Uchovávajte výrobok mimo dosahu detí! 
- Prvá pomoc: V prípade vniknutia rašelinové zmesi do očí ich umyte prúdom čistej vody. V prípade požitia rašelinové zmesi vypite ½ litra vlažnej vody a vyvolajte 
zvracanie. V prí-pade akýchkoľvek nasledujúcich zdravotných problémov vyhľadajte lekárske ošetrenie.

Upozornenie:  
V prípade závažnej nehody spôsobenej pomôckou by mala byť táto udalosť ohlásená výrobcovi a príslušnému orgánu v členskom štáte, v ktorom má používateľ alebo 
pacient bydlisko. 

Skladovanie a trvanlivosť: 
Nerozbalené výrobky skladujte v uzavretom/zatavenom skupinovom balení (PE vrecku), v priestoroch bez priameho slnečného svetla pri teplote 5 - 25 °C. Použiteľnosť/
exspirácia je 1 rok od dátumu výroby (uvedený na obale/kartónu). 

Po otvorení skupinového balenia skladujte výrobky na chladnom a suchom mieste, chráňte ich pred mrazom a spotrebujte výrobky do 5 dní. Skupinové balenie zabezpečte 
proti vysychaniu nespotrebovaných výrobkov. 

Likvidácia: 
Použitý alebo nespotrebovaný výrobok (po exspirácii) sa likviduje odovzdaním do zmesového komunálneho odpadu, prípadne ako triedený odpad, podľa miestne platných 
predpisov. Použitú rašelinu možno po vysypaní z obalu použiť na kompost alebo ako zeminu pre kvetiny. 
Zloženie: prírodná rašelina, LDPE fólie, netkaná textília z PP (vlies) 

Varianty produktu:  
Jednorazový rašelinový zábal, 15 x 40 cm  
Jednorazový rašelinový zábal, 30 x 40 cm  
Jednorazový rašelinový zábal, 60 x 40 cm 
Jednorazový rašelinový zábal, krčný  
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