
  INSTRCŢIUNI DE UTILIZAR

NĂMOL DE TURBĂ PENTRU BĂI

Utilizare:  
Efectele tradiționale și testate în ani ale terapiei termice, servesc la ameliorarea durerii acute și la regenerarea sistemului musculo-scheletic.

Turba pentru băi este un produs de unică folosință, utilizat ca aditiv într-o cadă cu apă încălzită la o temperatură de 37 - 38°C.

Această baie regenerantă oferă o căldură plăcută și are un efect benefic asupra corpului și minții. Substanțele active și mineralele relaxează mușchii și țesuturile, 
stimulează ciclul natural al organismului și astfel susțin regenerarea și vindecarea. Baia, este potrivită pentru osteoartrită, favorizează circulația sângelui către țesuturi, 
ajută la relaxarea cîrceilor, crește starea generală de bine și acționează împotriva stresului.

Efect termofizic:  
Efectele pozitive ale terapiei termice, în special a celei cu turbă naturală, 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, turbă are o inerție termică de 5,15 ori mai mare. 

Efect biochimic: 
Parte a nămolului de turbă sunt de asemenea, produse ale procesului de humificare (acizi humici), care, după aplicarea directă, devin parte a acțiunii complexe a 
peloidului.  
Clasificare: Dispozitiv medical de clasa I, nesteril, fără funcție de măsurare

Recomandare de utilizare:  
Aplicarea este recomandată ca adjuvant în tratamentul: afecțiunilor subacute și cronice de origine reumatică și traumatică, osteoartrită, contracturi musculare, obezitate, 
celulită, dureri articulare și ale coloanei vertebrale, pentru a crește fluxul sanguin local.

Contraindicații:  
În următoarele cazuri, nu utilizați produsul, sau numai după consultarea unui medic: inflamație acută a tractului urinar, sarcină (cu aplicare de-a lungul coloanei 
vertebrale), boli cardiace decompensate și tulburări circulatorii severe, stări febrile, inflamații mai severe și alte boli acute ale pielii, leziuni deschise ale pielii, sângerări, 
hipersensibilitate la căldură, umflături și alergii la acizii humici.

Instrucțiuni de aplicare:
Adăugați cel puțin 1l de amestec de turbă (Turbă pentru băi),  în apa încălzită la  37 - 38 °C din cadă (cu un volum de  130 - 150 l) și amestecați bine. Dacă este posibil, 
este recomandabil să folosiți apă minerală pentru baie. Pacientul se întinde apoi în baia pregătită, lăsând-o sî acționeze asupra organismului său.

Cu excepția cazului în care medicul recomandă altfel, timpul de aplicare la 37°C este stabilit la 20 de minute (minimum 15 minute). De-a lungul băii, este necesar să se 
monitorizeze temperatura apei, care nu trebuie să scadă sub 37°C. 

După baie este recomandabil ca pacientul să facă un duș scurt, iar timp de 20 – 30 de minute să se odihnească învelit într-un cearceaf uscat pe pat.

Instrucțiuni de siguranță:
- Mâncarea, băutul și fumatul sunt interzise atunci când lucrați cu produsul și trebuie respectate reglementările de igienă de bază. După muncă, este necesar să spălați 
mâinile și alte părți ale corpului care au intrat în contact cu amestecul de turbă și să le tratați cu cremă regenerantă.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiiilor! 
- primul ajutor: Dacă amestecul de turbă pătrunde în ochi, spălați cu apă curată din abundență. Dacă turba este înghițită, beți ½ litri de apă călduță și provocați vărsături. 
Solicitați asistență medicală dacă aveți oricare dintre următoarele probleme de sănătate.

Atenționare:  
În cazul unui accident major cauzat de acest produs, evenimentul respectiv trebuie raportat producătorului și autorității competente din statul membru în care își are 
reședința utilizatorul sau pacientul.

Depozitare și valabilitate: 
Depozitați produsul la o temperatură de 5 - 25°C, în zone ferite de lumina directă a soarelui.

Perioada de valabilitate/data de expirare este de 1 an de la data fabricației (marcată pe ambalaj/cutie). Consumați produsul imediat după deschiderea ambalajului. 

Lichidarea:
Turba pentru băi  nu poluează apele subterane și poate fi deversată la deșeuri sau poate fi folosită pentru compost sau ca sol pentru flori după îndepărtarea excesului de 
apă. După clătire cu apă, ambalajul este predat deșeurilor sortate. 

Produsul neutilizat (după expirare) poate fi eliminat împreună deșeurile municipale mixte sau ca deșeuri sortate, conform reglementărilor locale. După extragerea din 
ambalaj, turba poate fi utilizată pentru compost sau ca sol pentru flori.

Compoziție: turbă naturală, folie PE 

Variante de produs:  
Turbă pentru băi, 1 l 
Turbă pentru băi, 3 l
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