Hřejivý polštářek na ramena

cs

Návod k použití

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg · 88183FV05X07VICE · 2016-06 · 333 429

Vážení zákazníci,
tento nový hřejivý polštářek na ramena příjemně přilne
k oblasti Vašich ramenou a šíje. Polštářek je vybaven
několika komorami, díky čemuž se v něm mohou semena
řepky rovnoměrně rozložit.
Semena řepky mají ve srovnání s jinými přírodními látkami,
jemiž se plní hřejivé polštářky, jednu rozhodující přednost:
uložené teplo vydávají po dlouhou dobu, díky čemuž mohou
Vaše tělo velmi dlouho zahřívat.
V tomto návodu k použití jsme pro Vás sepsali několik
důležitých informací k používání tohoto výrobku. Pozorně
si je pročtěte, aby Vám tento výrobek mohl dlouho sloužit
k Vaší spokojenosti.
Výrobek není vhodný do mikrovlnné trouby! Nebezpečí požáru!

Váš tým Tchibo

www.tchibo.cz/navody

Bezpečnostní pokyny
Přečtěte si pozorně bezpečnostní pokyny a používejte výrobek
pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu, aby nedopatřením
nedošlo k poranění nebo škodám. Uschovejte si tento návod
pro pozdější potřebu. Při předávání výrobku s ním předejte
i tento návod.

Účel použití
Hřejivý polštářek na ramena je plněný semeny řepky. Hřejivý
polštářek na ramena přijímá v troubě teplo nebo v lednici chlad
a ukládá jej, aby jej později mohl opět odevzdávat lidskému tělu.
Protože se u tohoto výrobku jedná o výrobek s přírodními
součástmi, není vhodný pro alergiky ani pro osoby s poruchou
imunity.
Zahřátý hřejivý polštářek na ramena pomáhá při …
… studených rukách nebo nohách,
… bolestech břicha (způsobených např. zažívacími problémy;
nepoužívejte jej však při zánětech, jako je např. zánět slepého
střeva apod.),
… bolestech svalů (např. při namožených svalech),
… napnutých svalech.
Zahřátý hřejivý polštářek na ramena nepoužívejte při …
… zánětech,
… potížích s krevním oběhem,
… onemocněních doprovázených horečkou.
Hřejivý polštářek na ramena zchlazený v lednici pomáhá při …
… obraženinách a natažení nebo natržení svalů,
… zánětech (žil, nervů, svalů končetin; nepoužívejte jej však
při zánětech způsobených nachlazením),
… krvácení z nosu (v takovém případě si polštářek přiložte
na šíji),
… menších popáleninách.
Zchlazený polštářek používejte nepřetržitě pouze po dobu
maximálně 10 minut – s výjimkou popálení.
NEBEZPEČÍ pro děti
• Výrobek není určen na hraní dětem. Používání jen pod
dohledem dospělé osoby. Výrobek udržujte mimo dosah
malých dětí.
• Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení!

NEBEZPEČÍ požáru
• Polštářek se smí zahřívat pouze v elektrické troubě.
V žádném případě se nesmí zahřívat v mikrovlnné nebo
plynové troubě. Během zahřívání nenechávejte polštářek
bez dozoru!
• Vyschnutí polštářku, jeho přehřátí nebo extrémní zchlazení
(stálým skladováním v mrazničce) by mohlo hřejivý polštářek
na ramena poškodit a dokonce způsobit požár. Držte se proto
bezpodmínečně hodnot uvedených v tomto letáku a polštářek před každým zahříváním a v případě potřeby čas od času
navlhčete tak, že jej pokapete trochou vody.
VÝSTRAHA před popálením a podchlazením
• Výrobek nesmí používat osoby, které nejsou schopny správně
vnímat teplo nebo chlad. Malé děti reagují na teplo mnohem
citlivěji. Určitá onemocnění, jako např. cukrovka, mohou být
doprovázeny poruchami vnímání tepla nebo chladu. Postižení
nebo nemocní nemusí být případně 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 správně vnímat
teplo nebo chlad. Pokud máte nějaké pochybnosti nebo potíže s krevním oběhem, poraďte se před začátkem používání
se svým lékařem.
• Již teploty nad 41 °C mohou vést k popáleninám. Abyste
zabránili popálení a podchlazení kůže, zkontrolujte teplotu
před použitím hřbetem ruky.
• Hřejivý polštářek na ramena zchlazujte v lednici, nikoli
v mrazničce. Polštářek zchlazený v mrazničce by případně
mohl již po několika minutách používání způsobit omrzliny!

VÝSTRAHA před újmou na zdraví
• Výrobek se nesmí používat trvale.
• Výrobek se nesmí používat na poraněné pokožce.
• Zabraňte každému dlouhodobému zvlhčení, ke kterému
by mohlo případně dojít během pocení u osob upoutaných
na lůžko.
• Známky plísně se mohou projevovat zatuchlostí, silným
zápachem nebo tvořením plísňových skvrn. Pokud se vyskytnou alergie nebo nějaká onemocnění dýchacích cest
z nejasné příčiny, měli byste hřejivý polštářek na ramena
přestat používat.

Použití
Zahřívání polštářku
NEBEZPEČÍ požáru
Polštářek se smí zahřívat pouze v elektrické pečicí
troubě, v žádném případě v mikrovlnné nebo
plynové troubě.
Hřejivý polštářek na ramena vyjměte z povlaku. Na hřejivý
polštářek na ramena nastříkejte trochu vody (případně za
pomoci rozprašovače). Polštářek smí být zvlhčen jen lehce
a povrchově.
Hřejivý polštářek na ramena vložte asi na 3–5 minut do trouby
vyhřáté na 100 °C. Nenechávejte jej po tuto dobu bez dozoru.
Vlhkost vznikající zahříváním polštářku a pach jeho výplně
patří k pozitivnímu efektu hřejivého polštářku na ramena.
Zchlazení polštářku
Vyjměte hřejivý polštářek na ramena z povlaku a vložte jej
do vzduchotěsného sáčku.

Vložte zabalený polštářek maximálně na 2 hodiny do lednice.
Následně vyjměte polštářek ze vzduchotěsného sáčku a opět
jej vložte do jeho povlaku.
Potom je polštářek připravený k okamžitému použití.
Použití
Nikdy nepokládejte hřejivý polštářek na ramena přímo na
pokožku! Před použitím jej vždy vložte do jeho povlaku. Před
přiložením polštářku na pokožku zkontrolujte jeho teplotu
hřbetem ruky.
Hřejivý polštářek na ramena položte na požadovanou část těla.
Zchlazený hřejivý polštářek na ramena by nikdy neměl zůstat
položený na jednom místě pokožky déle než přibližně 10 minut,
protože v opačném případě by se mohly vyskytnout omrzliny/
podchlazení.

Ošetřování
Povlak se smí prát v pračce. Dodržujte pokyny k ošetřování
na všitém štítku.
Samotný hřejivý polštářek na ramena se nesmí prát.
Občas jej nechte vyvětrat. Ukládejte jej na suchém místě.
Výrobek se shoduje se směrnicí
EU 93/42 EHS o zdravotnických
prostředcích.
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