
  INSTRCŢIUNI DE UTILIZARE

PERNĂ LOMBARĂ CU TURBĂ

- dispozitiv medical clasa I
PERNĂ LOMBARĂ umplută cu turbă naturală cu un înveliș din bumbac 100%. După încălzire, vă va oferi până la 3 ore de căldură / răcire plăcută pentru 
ameliorarea durerii. Vă rugăm să urmați instrucțiunile din manualul de utilizare. Produsul va fi un ajutor plăcut pentru dvs. pentru o lungă perioadă de timp.
 
Compoziția produsului: turbă naturală 100%, folie din PVC (cod 3), înveliș din țesătură de bumbac (100% bumbac, TEX, cod 60) 

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: 
Înainte de prima utilizare, scoateți produsul din ambalajul de plastic (PA/PE). 

Apliocare termică: Înainte de încălzire, scoateți produsul din ambalajul de carton și învelișul de bumbac!

După încălzirea la temperatura necesară (50 - 60°C), vă recomandăm să testați temperatura prin palpare,  puneți produsul înapoi în învelișul din  bumbac. Metodele de 
încălzire adecvate sunt enumerate mai jos.

NU LĂSAȚI PRODUSUL NESUPRAVEGHEAT ÎN TIMPUL ÎNCĂLZIRII!

Încălzirea în cuptorul cu microunde: Îndoiți marginea părții produsului în jos și așezați-l pe farfuria de sticlă rotativă, astfel încât produsul să nu atingă pereții 
cuptorului. La 600 de wați, încălziți maxim 3 minute. Dacă produsul începe să crească în volum, opriți imediat încălzirea și verificați dacă ambalajul nu a fost deteriorat. În 
acest caz, produsul nu trebuie încălzit în continuare!  Reîncălzirea produsului este posibilă numai după ce s-a răcit complet. În cazul nevoii unei încălziri mai frecvente, 
încălziți la intervale de 10 secunde până când se atinge temperatura ideală (dar nu mai mult de 2 minute în total).

Încălzire în cuptorul pe gaz, aer cald, sau cuptor electric: Îndoiți marginea părții produsului în jos și așezați-l pe o placă/farfurie de porțelan, astfel încât produsul să nu 
atingă pereții cuptorului. se încălzește maxim 10 minute la 150 ° C. Dacă produsul începe să crească în volum, opriți imediat încălzirea și verificați dacă ambalajul nu a 
fost deteriorat. În acest caz, produsul nu trebuie încălzit în continuare!  

Încălzirea în baie de apă (folosiți un încălzitor cu control al temperaturii): Puneți produsul într-un recipient cu apă rece. Încălziți apa la aproximativ 80 ° C. Apoi 
opriți încălzirea și lăsați perna să se încălzească încă 5 - 10 minute în baia de apă. Apoi scoateți produsul și uscați-l. Apa nu trebuie să fiarbă! Se pot produce daune 
ireversibile produsului! 

Aplicarea la rece: Scoateți produsul din ambalajul de carton șidin învelișul de bumbac și puneți-l în frigider. Se lasă la răcit aproximativ 2 ore. Nu este necesar să 
verificați produsul în timpul răcirii. Nu introduceți produsul în congelator!

DEPOZITARE ȘI MANIPULARE: 
Produsul neambalat poate fi depozitat la temperaturi de 5 - 25°C. Depozitați produsul neambalat într-un loc mai rece și întunecat, fără fluctuații de temperatură (în mod 
ideal 8 - 15°C). Pentru depozitarea pe termen lung fără utilizare, este recomandabil să așezați produsul în frigider.
 Acest lucru va reduce riscul de uscare a conținutului produsului (un fenomen natural al ambalajului din PVC). Produsul poate fi eliminat împreună cu deșeurile 
municipale normale.

ATENȚIONARE IMPORTANTĂ:
Contactul cu obiecte ascuțite, sau fierbinți sau supraîncălzirea produsului îl pot deteriora, garanția produsului nu acoperă acest gen de deteriorări. Produsul este testat în 
laborator. Nu au fost raportate nici un fel de efecte secundare la contactul cu pielea. Dacă amestecul de turbă pătrunde în ochi, clătiți bine cu apă rece. În caz de alergii sau 
hipersensibilitate a pielii la materialele utilizate, consultați medicul înainte de utilizare.

INDICAȚI DE UTILIZARE: 
Aplicare la cald: de exemplu pentru durere sau rigiditate a mușchilor, articulațiilor și coloanei vertebrale, pentru dureri de origine neinflamatoare, pentru dureri 
menstruale, pentru afecțiuni subacute și cronice de origine reumatică, sau numai pentru încălzire. Nu utilizați pentru dureri de origine inflamatorie, tulburări ale 
sistemului circulator, stări febrile! 

Aplicare la rece: de exemplu pentru echimoze, lovituri, cefalee (migrenă), durere de dinți, înțepături de insecte, sângerări nazale, inflamații ale mușchilor și articulațiilor, 
umflături, vânătăi.
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