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Termofor SANITY 2 l.gum. 1 szt.
 

Cena: 21,43 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent ALBERT-POLSKA

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Gumowy termofor 2l - ciepłe okłady przynoszą ulgę w wielu dolegliwościach, dlatego sprawdzi się w celach leczniczych i
profilaktycznych. Sprawdzi się podczas zbijania gorączki, relaksacji napiętych mięśni lub stanach bólowych różnego typu np. przy bólu
brzucha.

Skład 
Termofor wykonany z wysokiej jakości, naturalnej gumy z ryflowanymi ściankami.

Wskazania 
Termofor stosowany jest w celach profilaktyczno - leczniczych do miejscowego wygrzewania ciała.

Stosowanie
Przygotuj ciepłą wodę o temperaturze ok. 50° (nie wrzątek, aby uniknąć oparzenia). Odkręć zakrętkę i powoli napełnij termofor wodą do
¾ jego objętości. Napełniając ostrożnie trzymaj termofor za szyjkę w pozycji pionowej.
Aby pozbyć się nadmiaru powietrza, ostrożnie przechyl termofor, aż do momentu, w którym w jego wylocie będzie widoczna woda. Dla
wygody możesz oprzeć termofor na płaskiej powierzchni.
Dokładnie zakręć i sprawdź szczelność kurka uważnie odwracając termofor wylotem do dołu. Jeśli jest szczelny załóż pokrowiec.
Po użyciu wylej wodę i powieś termofor wlewem do dołu, tak aby mógł wyschnąć. Przechowuj bez zakręcania korka w suchym,
ciemnym i chłodnym miejscu.
Zastosowanie gorącej wody o temperaturze powyżej 70°C skraca żywotność termoforu oraz może spowodować jego uszkodzenie i
doprowadzić do oparzenia. Nie podgrzewaj w kuchence mikrofalowej. Zachowaj instrukcję użytkowania.

Informacje dodatkowe
Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Nie dopuszczaj do kontaktu z urządzeniami grzewczymi i nie przechowuj
w wysokiej temperaturze ani na słońcu. Termofor gumowy przemywaj wodą z mydłem, nie używając środków dezynfekujących. Unikaj
długotrwałego, bezpośredniego kontaktu termofora bez pokrowca ze skórą. Nie obciążaj i nie przyciskaj termoforu gdy jest on
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napełniony wodą, nie siadaj na nim, ani nie kładź ciężkich przedmiotów. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w termoforze ani na nim.
Zawsze przed użyciem sprawdź czy termofor nie jest uszkodzony. W razie zniszczenia jednej z części, należy wyrzucić cały wyrób.
Zutylizuj go zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
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