
 HASZNÁLATI UTASÍTÁST

NYAKI TŐZEGPÁRNA 

- I. osztályú orvosi segédeszköz
A nyaki tőzegpárna természetes tőzeggel töltve, 100%-os pamut huzattal. Felmelegítés után akár 3 órán keresztül kellemes fájdalmat csillapító meleget /hideget 
biztosít. Kérjük kövesse a felhasználói útmutatót. A termék így sokáig segítségére lesz.

A termék összetétele: 100% természetes tőzeg, PVC fólia (kód 3), pamutszövet huzat (100% pamut, TEX, kód 60)

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:
Az első használat előtt vegye ki a terméket a műanyag zacskóból (PA / PE).
Alkalmazás melegítésre: Melegítés előtt vegye ki a terméket a kartonból és a pamut huzatból!A kívánt hőmérsékletre (50 - 60 ° C) történő felmelegítés után javasoljuk, 
hogy tapintással ellenőrizze a hőmérsékletet és helyezze vissza a terméket a pamut huzatba. Az alábbiakban felsoroljuk a megfelelő felmelegítési módszereket.

A FELMELEGÍTÉS SORÁN NE HAGYJA A TERMÉKET FELÜGYELET NÉLKÜL!

Melegítés mikrohullámú sütőben: Hajtsa le a termék szélső részét és tegye a forgó üvegtányérra úgy, hogy a termék ne érjen a sütő falához. 600 wattos teljesítménynél 
melegítse maximum 3 percig. Ha a termék térfogata növekedni kezd, azonnal hagyja abba a melegítést és ellenőrizze, hogy a csomagolás nem sérült -e meg. Ebben az 
esetben a terméket nem szabad tovább melegíteni! A termék újra melegítése csak a teljes kihűlés után lehetséges. Gyakoribb melegítéshez 10 másodperces időközönként 
melegítse, amíg el nem éri az ideális hőmérsékletet (legfeljebb 2 percig).

Melegítés gáz-, forrólevegős és elektromos sütőben: Hajtsa le a termék szélső részét és helyezze porcelántányérra úgy, hogy a termék ne érjen a sütő falához. Legfeljebb 
10 percig melegítsük 150 ° C -on. Ha a termék térfogata növekedni kezd, azonnal hagyja abba a melegítést és ellenőrizze, hogy a csomagolás nem sérült -e meg. Ebben az 
esetben a terméket nem szabad tovább melegíteni!

Melegítés vízben (használjon hőmérséklet -szabályozó fűtőtestet): Helyezze a terméket a hideg vízzel teli edénybe. Melegítse fel a vizet kb. 80 ° C -ra. Ezután 
kapcsolja ki a melegítést és hagyja, hogy a párna további 5-10 percig melegedjen a vízben. Ezután távolítsa el a terméket és szárítsa meg. A víz nem lehet forrásban! A 
termék végleges károsodását okozhatja!

Alkalmazás hűtésre: Vegye ki a terméket a dobozból és a pamut huzatból majd tegye a hűtőszekrénybe. Hűtse körülbelül 2 órán keresztül. Hűtés közben nem szükséges 
ellenőrizni a terméket. Ne tegye a terméket a fagyasztóba!

TÁROLÁS ÉS ALKALMAZÁS:
A nem kicsomagolt termék 5 - 25 ° C hőmérsékleten tárolható. A kicsomagolt terméket hűvös és sötét helyen tárolja, hőmérséklet -ingadozás nélkül (ideális esetben 8 - 15 
° C). Hosszú távú tároláskor használat nélkül ajánlatos a terméket hűtőszekrénybe tenni.
Ez csökkenti a termék kiszáradását (a PVC csomagolás természetes jelensége). A termék a szokásos kommunális hulladékkal együtt ártalmatlanítható.

FONTOS FIGYELMEZTETÉS:
Éles, hegyes vagy forró tárgyakkal való érintkezés, illetve a túlmelegedés károsíthatja a terméket, amelyre a garancia nem vonatkozik. A termék laboratóriumban tesztelt. 
Bőrrel érintkezve nem ismertek a mellékhatások. Ha a tőzegkeverék a szembe kerül, alaposan öblítse ki hideg vízzel. Allergia vagy a felhasznált anyagokkal szembeni 
túlérzékenység esetén használat előtt konzultáljon orvosával.

HASZNÁLATA ALKALMAS:
Alkalmazás melegítésre: pl. izom-, ízületi- és gerincfájdalom vagy -merevség esetén, nem gyulladásos eredetű fájdalom, menstruációs fájdalom, szubakut és krónikus, 
reumás eredetű állapotok esetén, vagy csak felmelegítésre. Figyelem! Ne használja gyulladásos eredetű fájdalomra, keringési rendszer rendellenessége esetében, és 
láznál!

Alkalmazás hűtésre: pl. véraláfutások, fejfájás (migrén), fogfájás, rovarcsípés, orrvérzés, izom- és ízületi gyulladás, duzzanatok esetében. 
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