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OptiTherm Termofor PCV 2 litry w pokrowcu, polar, 1 sztuka
 

Cena: 15,70 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent SILESIAN PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Stosuje się jako okład do miejscowego ogrzewania ciała, wspomagającego łagodzenie różnego rodzaju dolegliwości bólowych i
rozluźnienie napiętych mięśni.
Jest wykonany z materiału PCV - bezzapachowy - alternatywa dla osób, którym przeszkadza zapach gumy.
Praktyczny pokrowiec chroni i pozwala na bezpośredni kontakt ze skórą.

Sposób użycia:

1. Termofor napełnij wodą o temperaturze ok 50°C do 2/3 objętości - napełniając termofor wodą należy trzymać go w pozycji pionowej,
trzymając za otwór wlewu (można stosować lejek). Stosowanie wody o temperaturze powyżej 70°C będzie skracało żywotność wyrobu i
zwiększa ryzyko uszkodzenia termoforu w czasie jego użytkowania, co może spowodować oparzenie użytkownika.
2. Po napełnieniu wodą usuń nadmiar powietrza z termoforu, przechylając go delikatne aż do momentu gdy pojawi się woda przy
otworze wlewu.
3. Następnie mocno zakręć wlew korkiem - sprawdź jego szczelność poprzez odwrócenie termoforu korkiem do dołu i obserwacje przez
chwile czy nie pojawia się woda.
4. Termofor jest gotowy do użycia.
Po użyciu odkręć korek, wylej wodę i pozostaw w pozycji pionowej (otworem wlewowym do dołu) do całkowitego wyschnięcia.

Czyszczenie:

Termofor można myć wodą z mydłem. Nie używaj środków dezynfekujących. Pokrowiec pierz ręcznie.
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Ostrzeżenia:

1. Kontroluj wyrób pod kątem zużycia i ewentualnych uszkodzeń.
  2. Sprawdź szczelność przed każdym użyciem. Nie używaj wrzącej wody – gorący termofor może spowodować oparzenia.
  3. Nie obciążaj nadmiernie termoforu np. poprzez siadanie na nim – grozi to pęknięciem termoforu.
  4. Unikaj bezpośredniego, przedłużonego kontaktu ze skórą - używaj w pokrowcu.
  5. Nie wkładaj wyrobu do kuchenki mikrofalowej.

Producent:

SILESIAN PHARMA SP. Z O.O.
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