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Termofor gumowy w pokrowcu pluszowym 2l APTEO, 1 szt.
 

Cena: 31,50 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Gumowy termofor o pojemności 2l w puszystym pluszowym pokrowcu, stosowany w celach leczniczych i profilaktycznych do
miejscowego ogrzewania ciała i łagodzenia bólu. Dzięki pluszowemu pokrowcowi jest przyjemny i miły w dotyku, odpowiedni dla
wrażliwej skóry.

Sposób użycia:
Termofor trzymać w pozycji pionowej za otwór wlewowy, co pomoże uniknąć rozpryskiwaniu się wody i powoli go napełnić do 3/4
objętości.

Za pomocą korka zakręcić termofor aby uniemożliwić wyciekanie wody.

Przed użyciem sprawdzić szczelność.

Termofor osiągnie maksymalna temperaturę po 5-10 minutach od napełnienia.

Po zakończeniu użytkowania odkręcić korek, wylać wodę i pozostawić termofor otwarty, skierowany wlewem w dół do całkowitego
wysuszenia.

Ostrzeżenia:
Do napełnianie termoforu nie używać wrzącej wody - może to spowodować uszkodzenie termoforu.
Unikać silnego nacisku np. siadania na termoforze - może to spowodować pękniecie.
Nie używać wyrobu gdy jest uszkodzony lub w przypadku pojawienia się wad lub uszkodzeń, które pojawią się na jego powierzchni.
Nie stosować maści zawierających oleje lub składniki szkodliwe dla gumy na części ciała, które będą miały kontakt z termoforem. W
takiego przypadku kontaktu umyć termofor woda z mydłem.
Wyrób nie może być stosowany przez osoby z zaburzeniami poznawczymi i u niemowląt. U dzieci stosować tylko pod nadzorem osoby
dorosłej.
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Nie umieszczać w kuchence mikrofalowej.
Termofor napełniony gorąca wodą może spowodować oparzenia

Pokrowiec: pluszowy

Pojemność: 2L

Kolor: szary

Czyszczenie:
W przypadku zabrudzenia, termofor i (lub) pokrowiec myć letnią wodą z mydłem. Nie stosować środków dezynfekujących.

Przechowywanie:
Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu niedostępnym dla dzieci, z dala od źródeł ciepła i i bezpośredniego światła słonecznego.
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