Dodržujte návod k použití!

Gelové obklady
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Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 16115AB4X4IX • 2019-01

Vážení zákazníci,
pozorně si přečtěte bezpečnostní pokyny a používejte tento výrobek
pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením nedošlo
ke zranění nebo škodám.
Uschovejte si tento návod pro pozdější potřebu.
Při předávání výrobku s ním současně předejte i tento návod.

Váš tým Tchibo
Použití
Obklady nikdy nepokládejte přímo na pokožku, ale vložte mezi obklad
a pokožku vždy měkký, suchý hadřík nepouštějící vlákna (např. malý
ručník pro hosty atd.).
Použití za tepla - k podpůrné léčbě bolesti břicha, natažených
svalů nebo bolesti svalů (výborně pomáhají i u studených rukou
a nohou)

m Obklady položte asi na 5 minut do hrnce s vodou horkou max.
60 °C. Voda nesmí vařit! V hrnci musí být dostatek vody, aby
obklady nepřišly do styku s horkým dnem hrnce. Obklady vyjměte
dřevěnými kleštěmi apod., ne holými prsty - nebezpečí opaření!
Než začnet obklady aplikovat na Vašem dítěti, nechte je nejdřív
dostatečně vychladnout.
Použití za studena - k podpůrné léčbě vyvrtnutí, naraženin,
otoků, pohmožděnin, bolestí zubů, hlavy a bodnutí hmyzem
m Gelové obklady položte na cca dvě hodiny do lednice (nikoli
do mrazničky!) Poté je můžete okamžitě použít.

Čištění / skladování
• V případě potřeby obklady otřete vlhkým hadříkem. Obklady
uchovávejte v chladu, suchu a bez přímého slunečního záření.
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Tento obklad odpovídá směrnici 93/42/EHS
o zdravotnických prostředcích.
Výrobce:

Handelshaus Dittmann GmbH
Kissinger Str. 68
97727 Fuchsstadt, Germany

Datum výroby:
(den/měsíc)

2019-03

Kód šarže:

lze používat od:

V2019375307

+5 °C do +40~45 °C (teplotní rozsah)

Číslo výrobku: 375 307

Bezpečnostní pokyny
Účel použití
K použití za tepla nebo za studena. Mohou zmírňovat obtíže např.
při bolestech břicha, namožených svalech, bolestech svalů, otocích,
po bodnutí hmyzem, při vyvrtnutí, naraženinách, pohmožděninách,
bolestech zubů a bolestech hlavy.
Obklady nepoužívejte na poraněné kůži, při Raynaudovu syndromu,
a zároveň s užitím prostředků proti bolesti.
Teplé gelové obklady nepoužívejte při zvýšené tělesné teplotě ani
u zánětů. Zde je dovoleno obklady používat jen k ochlazování.
NEBEZPEČÍ pro děti
• Nepoužívat u malých dětí k ulehčení prořezávání zubů! Dbejte
na to, aby děti do gelových obkladů nekousaly ani je nežvýkaly.
Gel v obkladech není jedovatý, ale opatřen hořkou příchutí, aby bylo
zajištěno, že dětem v případě prokousnutí obkladu nebude chutnat
a proto ho nespolknou, ale rychle vyplivnou.
• Výrobek není hračka pro děti. Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.

Gelové obklady smí být používány jen pod dohledem dospělé osoby.
• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!
VÝSTRAHA před popálením a podchlazením
• Gelové obklady nesmí být používány, pokud osoba není schopna
správně vnímat teplo nebo chlad. Malé děti reagují na teplo a chlad
citlivěji. Určitá onemocnění, jako např. cukrovka, jsou doprovázena
poruchami vnímání teploty. Postižení nebo nemocní nemusí být
schopni upozornit na to, že je jim příliš teplo nebo příliš chladno.
Nepoužívejte proto tento výrobek u dětí mladších 3 let, nemohoucích, nemocných, popř. u osob, které nejsou schopny vnímat teplo
nebo chlad.
Pokud máte pochybnosti, jestli Vašemu dítěti používání dělá dobře,
nebo při potížích s krevním oběhem, konzultujte napřed svého
lékaře.
• Abyste zabránili popálení nebo podchlazení kůže, vyzkoušejte teplotu
před použitím na vnitří straně zápěstí.

Nezapomínejte, že již při teplotách kolem 41 °C mohou vznikat
popáleniny, což závisí také na délce používání! Obklady nikdy
nepokládejte přímo na pokožku, ale vložte mezi obklad a pokožku
vždy měkký, suchý hadřík nepouštějící vlákna (např. malý ručník
pro hosty atd.).
• Obklady zchlazujte v ledničce, nikoli v mrazicí přihrádce nebo v mrazničce. Obklady zchlazené v mrazicí přihrádce nebo v mrazničce by případně mohla již po několika minutách používání způsobit omrzliny!
• Při ochlazování v oblasti hlavy nesmí být teplota příliš nízká. Zchlazené obklady nenechávejte přiložené nepřetržitě déle než po dobu
přibližně 10 minut. Nebezpečí podchlazení!
• Obklady ztrácejí v průběhu let na objemu. Jakmile se objem
zřetelně snížil, vyměňte výrobek za nový.
• Po použití obkladů dejte tělu dostatek času na to, aby si odpočinulo.
Až potom si můžete teplý nebo studený obklad opět přiložit.
• Obklady jsou určeny pouze k vnějšímu použití. Obsah se nesmí

požívat. Pokud přijde kůže do kontaktu s obsahem obkladu – např.
při poškození fólie – omyjte postižené části kůže pod tekoucí vodou.
POZOR na věcné škody
• Gelové obklady nepřehřívejte a nepodchlazujte, mohly by se tím
poškodit.
• Obklady udržujte mimo dosah špičatých a ostrých předmětů.
• Poškozený obklad nechte před kontaktem ochladit na pokojovou
teplotu. Pak se již nesmí používat ani opravovat nebo modifikovat.
• Není vhodné k ohřívání v mikrovlnné troubě nebo v pečicí troubě.
• Gelové obklady nedávejte do mrazničky. Nesmí být vystaveny
teplotám pod 0 °C.
• Na gelové obklady nevyvíjejte žádný tlak.
Likvidace
• Výrobek zlikvidujte dle platných zakonů a předpisů.
Informace Vám poskytne Vaše obecní nebo městská správa.

