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Termofor gumowy bez pokrowca APTEO 2L
 

Cena: 21,60 pln

Opis słownikowy

Producent Apteo

Opis produktu
 

Termofor gumowy przeznaczony do stosowania w celach profilaktyczno-leczniczych oraz do miejscowego ogrzewania ciała. Pomaga w
naturalny sposób łagodzić ból. Dzięki niskiej zawartości gumy ma niedrażniący zapach. Zaletą termofory jest jego wysoka szczelność i
dobra jakość.

Sposób użycia:
Trzymając termofor w pozycji pionowej za otwór wlewowy (pomoże to uniknąć rozpryskiwania) napełniać go powoli wodą do ok. 3/4
objętości.
Po napełnieniu zakręcić termofor za pomocą korka, aby uniemożliwić wyciekanie wody.
Termofor osiągnie maksymalną temperaturę po ok. 5-10 minutach.
Po zakończeniu stosowania termoforu odkręcić korek, wylać wodę, a następnie pozostawić otwarty termofor wlewem w dół, do
całkowitego wysuszenia.

Należy zachować powyższe informacje do kolejnego użycia termoforu.

Środki ostrożności:
Przed użyciem sprawdzić szczelność
Nie używać wrzącej wody do napełniania termoforu, może to powodować to uszkodzenie termoforu.
Termofor napełniony gorącą wodą może powodować oparzenia.
Nie umieszczać termoforu w kuchence mikrofalowej.
Wyrób nie może być stosowany przez osoby z zaburzeniami poznawczymi, ani u niemowląt. Stosowanie u dzieci tylko pod kontrolą
osoby dorosłej.
Unikać silnego nacisku (np. siadania na wyrobie), aby nie spowodować pęknięcia.
Należy kontrolować powierzchnię termoforu podczas okresu użytkowania. W przypadku pojawienia się wad lub uszkodzeń zaprzestać
jego stosowania.
Nie stosować maści zawierających oleje lub składniki szkodliwe dla gumy na część ciała, która będzie miała kontakt z termoforem. W
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przypadku takiego kontaktu należy umyć termofor wodą z mydłem.
Unikać długotrwałego bezpośredniego kontaktu wyrobu ze skórą. Jeśli uzyskana temperatura jest zbyt wysoka należy owinąć termofor
w ręcznik lub ściereczkę.

Objętość: 2 litry

Wymiary: 19x34 cm
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