
NÁVOD NA POUŽITIE

RAŠELINOVÝ ĽADVINOVÝ VANKÚŠIK

- zdravotnícka pomôcka trieda I
ĽADVINOVÝ VANKÚŠIK plnený prírodnou rašelinou s poťahom zo 100% bavlny. Po nahriatí vám poskytne až 3 hodiny príjemného tepla/chladu 
zmierňujúceho bolesť. Prosíme, aby ste dodržiavali pokyny v návode na použitie. Výrobok vám tak bude po dlhú dobu príjemným pomocníkom. 

Zloženie výrobku: prírodná rašelina 100%, fólia z PVC (kód 3), poťah z bavlnenej tkaniny (100% bavlna, TEX, kód 60) 

NÁVOD NA POUŽÍVANIE: 
Pred prvým použitím výrobok vyberte z plastového vrecka (PA/PE). 
Tepelná aplikácia: Pred vlastným ohrevom výrobok vyberte z kartónu a bavlneného poťahu!
Po nahriatí na požadovanú teplotu (50 – 60 °C), odporúčame teplotu vyskúšať pohmatom, vložte  výrobok späť do bavlneného poťahu. Vhodné spôsoby ohrevu sú 
uvedené nižšie.

NENECHÁVEJTE VÝROBOK PRI OHREVU BEZ DOZORU!

Ohrev v mikrovlnnej rúre: Prehnite okraj časti výrobku dole a položte ho na otočný sklenený  tanier tak, aby sa výrobok nedotýkal stien rúry. Pri výkone 600 wattov 
ohrievajte maximálne 3 minúty. V prípade že výrobok začne zväčšovať svoj objem, ohrievanie ihneď prerušte a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu obalu. V takom 
prípade sa výrobok nesmie ďalej nahrievať!  Opätovné ohriatie výrobku je možné až po jeho úplnom vychladnutí. Pre potrebu častejšieho  ohrevu vykonávajte nahrievanie 
v 10 sekundových intervaloch tak dlho, dokiaľ nedocielite  ideálnej teploty (nie však ako 2 minúty dohromady). 

Ohrev v plynovej, teplovzdušnej a elektrickej rúre: Prehnite okraj časti výrobku dole a  položte ho na porcelánový tanier tak, aby sa výrobok nedotýkal stien rúry. 
ohrievajte maximálne 10 minút pri 150 °C. V prípade že výrobok začne zväčšovať svoj objem, ohrievanie ihneď  prerušte a skontrolujte, či nedošlo k poškodeniu obalu. V 
takom prípade sa výrobok nesmie  ďalej nahrievať! 

Ohrev vo vodnom kúpeli (použite Ohrevový prístroj s kontrolou teploty): Výrobok vložte  do nádoby so studenou vodou. Vodu ohrejte na cca 80 °C. Následne 
vypnite ohrev a vankúšik nechajte ďalších 5 - 10 minút vo vodnom kúpeli ešte prehriať. Potom výrobok vyberte a osušte.  Voda nesmie variť! Môže dôjsť k nenávratnému 
poškodeniu výrobku!

Chladová aplikácie: Výrobok vyberte z kartónu a bavlneného poťahu a vložte do chladničky. Chladíme po dobu cca 2 hodiny. Pri chladení nie je potrebné výrobok 
kontrolovať. Nevkladajte  výrobok do mraziacich zariadení!

SKLADOVANIE A MANIPULÁCIA: 
 Nerozbalený výrobok možno skladovať pri teplotách 5 – 25 °C. Rozbalený výrobok skladujte v  chladnejšom a temnom priestore bez teplotných výkyvov (ideálne 8 – 15 
°C).  Pri dlhodobejšom  skladovaní bez používania je vhodné výrobok umiestniť do chladničky.  
 Zmierni sa tým vysychanie obsahu výrobku (prirodzený jav PVC obalu). Výrobok môže byť  odstránený s bežným komunálnym odpadom.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
Pri styku s ostrými, špicatými či horúcimi predmetmi alebo pri prehriatie výrobku dochádza k  jeho poškodeniu, na ktoré sa nevzťahuje záruka. Výrobok je laboratórne 
testovaný. Pri styku s  pokožkou neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky. Pri vniknutí rašelinové zmesi do oka  dôkladne prepláchnite studenou vodou. V prípade 
alergií alebo precitlivenosti pokožky na  použité materiály sa pred použitím poraďte so svojím lekárom.

VHODNOSŤ POUŽITIA: 
Tepelná aplikácia: napr. pri bolestiach či stuhnutí svalov, kĺbov a chrbtice, pri bolestiach nezápalového pôvodu, pri menštruačných bolestiach, pri subakútnych a 
chronických stavoch reumatického pôvodu, či iba na zahriatie. Pozor nepoužívajte pri bolestiach zápalového pôvodu, pri poruchách obehového systému, pri 
horúčkovitých stavoch! 

Chladové aplikácie: napr. pri pomliaždeninách, narazeninách, pri bolestiach hlavy (migréne), pri bolestiach zubov, pichnutie hmyzom, krvácanie z nosa, pri zápaloch 
svalov a kĺbov, opuchoch, pomliaždeninách.
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