
 HASZNÁLATI UTASÍTÁST

TŐZEG HŐHORDOZÓK

Használat és hatás:
A hőterápia hagyományos és évek óta ismert hatásai hatékonyan enyhítik a hát- és mozgásszervi fájdalmat, az osteoarthritis illetve a reuma tüneteit. A minőségi 
természetes tőzegből készült hőhordozó hosszú ideig képes hőt tárolni és kellemes módon újra felszabadítani. A termék képlékeny, ennek köszönhetően könnyen 
alkalmazkodik a testfelület alakjához.

Ismételten használható helyi hőterápiára, hőhordozóként az egyszer használatos tőzegpakoláshoz. Önmagában is használható a kliens felmelegítésére masszázs, illetve más 
kezelés előtt. Csak képzett szakemberek felügyeletében használja (pl. fizioterapeuta).

Besorolás: I. osztályú orvosi eszköz, nem steril, mérési funkció nélkül

Ajánlott felhasználás:
A hőkezelés az alábbi kezelések kiegészítésként ajánlott: reumás és traumás eredetű szubakut és krónikus állapotok, osteoarthritis, izomösszehúzódások, túlsúly, 
narancsbőr, ízületi és gerincfájdalmak kezelése, a helyi véráramlás növelésére.

Ellenjavallatok:
Az alábbi esetekben ne használja a terméket, ill. csak az orvossal folytatott konzultációt követően: akut húgyúti gyulladás, terhesség (a gerinc mentén történő 
alkalmazással), dekompenzált szívbetegségek és súlyos keringési rendellenességek, láz, súlyosabb gyulladásos és egyéb akut bőrbetegségek, nyílt bőrsérülések, vérzés, 
túlérzékenység hő hatására vagy a termékben lévő anyagokra, duzzanatok és a huminsavakkal szembeni allergia.

Alkalmazási utasítások:
A tőzeg hőhordozót vízfürdőben, speciális melegítő berendezésekben melegítik, amelyeket erre a célra terveztek. Melegítéskor kövesse a melegítő berendezés gyártójának 
utasításait, győződjön meg arról, hogy a hőhordozó teljesen elmerült. Javasoljuk, hogy a tőzeg hőhordozóját 50 - 65 ° C hőmérsékletre melegítse fel, ami 25 - 50 percet is 
igénybe vehet.

Alkalmazás előtt gondosan ellenőrizze az előmelegített tőzeghőhordozó hőmérsékletét. A felmelegített tőzeghőhordozót helyezze az egyszer használatos tőzegpakolásra 
vagy kendőn keresztül visszük fel a paciens érintett területeire.

Hacsak az orvos másképp nem javasolja, az alkalmazás időtartama 20-25 perc.

Használat után a tőzeg hőhordozót leöblítjük, törlőkendővel megszárítjuk és újra meleg vízfürdőbe helyezzük legalább 5-7 percre. Az újra melegítés után készen áll a 
további használatra.

Fontos figyelmeztetés:
- Ne melegítse a terméket forrólevegős sütőben, mikrohullámú sütőben vagy grillen! Ne tegye fagyasztóba! Ne főzze!
- A hőhordozó felülete mosható és +70 ° C -ig ellenálló. Ne használjon alkoholos fertőtlenítőszereket a tisztításhoz!
- Ne tegye ki a terméket 70 ° C -nál magasabb hőmérsékletnek, még rövid időre sem!
- Védje a hőhordozót a külső mechanikai sérülésektől.
Sérülés esetén ne melegítse tovább a terméket, ne használja!
- Használat után szárítsa meg a hőhordozót, ne tárolja nedves állapotban.

Vigyázat! Óvatosan bánjon a termékkel, amikor eltávolítja a vízfürdőből és használja. A tőzeg hőhordozót mindig fogja meg a nyak 
kivágása nélküli oldalon. Ellenkező esetben a hordozó javíthatatlanul megsérülhet!

Biztonsági utasítások:
- Az égési sérülések elkerülése érdekében ne vigye fel a felmelegített hőhordozót közvetlenül a bőrre.
- A termék használata közben tilos enni, inni, dohányozni és be kell tartani az alapvető higiéniai előírásokat.
- A termék gyermekektől elzárva tartandó!
- Elsősegély: Ha a tőzegkeverék szembe kerül, öblítse ki tiszta vízzel. Ha lenyeljük a tőzeget, igyunk fél liter langyos vizet és hánytassuk magunkat. Forduljon orvoshoz, 
ha az alábbi egészségügyi problémák bármelyike is fennáll.
- A segédeszköz okozta súlyos baleset esetén ezt jelenteni kell a gyártónak és a tagállamnak illetékes hatóságának, amelyben a felhasználó vagy a paciens lakik.

Tárolás és tartósság:
A terméket száraz helyen, 5 - 25 ° C hőmérsékleten, közvetlen napfénytől mentes helyen tárolja. Az eltarthatósági idő kb. 300 ciklus (melegítés), vagy legalább 6 hónapig 
helyes használat esetén garantált ezen utasítások szerint. Hosszú távú használat esetén a tőzeg fokozatosan kiszáradhat, megkeményedhet és elveszítheti termikus 
tulajdonságait. A PVC csomagolás is fokozatosan romlik, felszakadhat. Ne használja a terméket a lejárati idő után (feltüntetve a csomagoláson / dobozon).

Ártalmatlanítás:
A használt vagy fel nem használt terméket (lejárati idő után) vegyes kommunális hulladékba vagy válogatott hulladékba kell dobni, a helyi előírásoknak megfelelően. A 
felhasznált tőzeg felhasználható komposztként vagy virágföldként, miután kiürítette a csomagolásból.

Összetétel: természetes tőzeg, PVC fólia

Termékváltozatok:
Tőzeg hőhordozó, 15 x 40 cm 
Tőzeg hőhordozó, 30 x 40 cm 
Tőzeg hőhordozó, 60 x 40 cm 
Tőzeg hőhordozó a nyaki részre
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