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Vállmelegítő párna



Biztonsági előírások

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetle -
ges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmuta-
tóban leírt módon használja a terméket. Őrizze meg az útmu-
tatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni.
 Amennyiben megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda 
az új tulajdonosnak.

Kedves Vásárlónk!

Az Ön új vállmelegítő párnája kellemesen simul a vállaira és
a nyaka köré. A párnában több kamra található, ezzel bizto -
sítva a repcemag egyenletes eloszlását. 

A repcemag meghatározó előnye más, melegítőpárnák
töltő anyagaként használt természetes anyagokkal szemben,
hogy a tárolt hőt hosszú időn keresztül adja le, és így igen
sokáig melegíti a testet. 

Összeállítottunk Önnek néhány fontos információt a termék
használatával kapcsolatban. Figyelmesen olvassa végig,
hogy a termék hosszú ideig jó szolgálatot tegyen Önnek. 

Ne tegye mikrohullámú sütőbe! Tűzveszély áll fenn!

A Tchibo csapata

www.tchibo.hu/utmutatok



Rendeltetés

A vállmelegítő párna repcemaggal van töltve. A sütőben, illetve
a hűtőszekrényben a vállmelegítő párna felveszi a hőt, illetve a
hideget, és eltárolja, hogy később átadhassa az emberi testnek.  

Mivel természetes összetevőkből készült termékről van szó,
nem alkalmas allergiás vagy immungyengeségben szenvedő
személyek számára.

A felmelegített vállmelegítő párna segít …
… a hideg kezek és lábak felmelegítésében,
… hasfájás esetén (pl. emésztési problémák esetén; 

ne használja gyulladások esetén, pl. vakbélgyulladás stb.),
… izomfájdalom esetén (pl. „izomláz“),
… izomfeszültség esetén.

A felmelegített vállmelegítő párnát ne használja …
… gyulladások,
… keringési problémák, 
… és lázas megbetegedések esetén.

A hűtőszekrényben lehűtött vállmelegítő párna segít …
… zúzódások és húzódások esetén,
… gyulladások esetén (ínszalag, ideg, végtag izomzata; 

ne  használja megfázás okozta gyulladások esetén),
… orrvérzés csillapítására (helyezze a párnát a tarkójára),
… kisebb égési sérülések esetén.
A lehűtött párnát – kivéve égési sérülések esetén – megszakítás
nélkül legfeljebb 10 percig használja.  

VESZÉLY gyermekek esetében 

• A termék nem játékszer. A termék használata csak felnőtt
 felügyelete mellett ajánlott. Kisgyermekektől tartsa távol 
a terméket.

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe
kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn! 



VESZÉLY tűz esetén

• A párnát csak elektromos sütőben melegítse fel, semmi
esetre sem mikrohullámú sütőben vagy gázsütőben. 
A felmelegítés közben ne hagyja felügyelet nélkül a párnát!

• A párna kiszáradása, valamint túlmelegedése vagy túlságos
lehűlése (mélyhűtőben való tartós tárolás esetén) kárt okoz -
hat a vállmelegítő párnában és akár tűzet is okozhat. Ezért
feltétlenül tartsa be az útmutatóban megadott értéke ket és
minden felmelegítés előtt és szükség esetén közben is, ned-
vesítse meg a párnát úgy, hogy egy kevés vizet csepeg tet rá.

VIGYÁZAT – égési sérülések és erős lehűlés veszélye

• Nem használhatják a terméket olyan személyek, akik nem
érzékelik megfelelően a hőt vagy a hideget. A kisgyermekek
érzékenyebben reagálnak a hőre. Bizonyos betegségek, 
pl. a cukorbetegség, hőérzékelési zavarokkal járhatnak. 
A fogyatékkal élő és időskori gyengélkedésben szenvedő
 személyek esetleg nem tudják jelezni, ha túl meleg vagy
hideg a párna. Ezért ne használja a terméket 3 évesnél
 fiatalabb gyermekeknél, tehetetlen, beteg, illetve hőre 
és hidegre érzéketlen személyeknél. Ha kétségei lennének
vagy keringési problémákkal küzd, először kérje ki orvosa
véleményét. 

• Már a 41 °C feletti hőmérséklet is okozhat égési sérüléseket! 
A bőr égési sérüléseinek és erős lehűlésének megelőzése
érdekében a használat előtt ellenőrizze a párna hőmérsék-
letét a kézfején.

• A vállmelegítő párnát a hűtőszekrényben, és ne a fagyasztó -
ban hűtse le. A fagyasztóban lehűtött párna adott esetben
már néhány perc elteltével fagyási sérüléseket okozhat!



VIGYÁZAT – egészségkárosodás

• Ne használja a terméket huzamosabb ideig.

• Ne használja a terméket sérült bőrfelületen.

• Kerüljön minden hosszabb távú átnedvesedést, mint pl. 
az esetleg ágyhoz kötött személyek izzadtsága által
 elő fordulhat.

• A penészgomba jele lehet a penészes, dohos szag vagy 
a foltképződés. 
Tisztázatlan eredetű allergia vagy légúti megbetegedés fellé-
pése esetén mondjon le a vállmelegítő párna használatáról.

Használat

Párna felmelegítése 

Vegye ki a vállmelegítő párnát a huzatból. Szórjon a vállmele-
gítő párnára kevés vizet (adott esetben egy szórófejes üveg -
ből). A párna csak enyhén és felületesen lehet benedvesítve.

Helyezze a vállmelegítő párnát kb. 3–5 percre egy 100 °C-ra
 felmelegített sütőbe. Eközben ne hagyja felügyelet nélkül 
a párnát.

A felmelegítés során keletkező nedvesség és a töltelék illata 
a vállmelegítő párna pozitív hatásai közé tartoznak. 

VESZÉLY – tűzveszély

A párnát csak elektromos sütőben melegítse fel,
semmi esetre sem mikrohullámú sütőben vagy
gázsütőben.



Párna lehűtése

Vegye ki a vállmelegítő párnát a huzatból, és helyezze egy
 légmentes tasakba. 

A becsomagolt párnát legfeljebb 2 órára helyezze a hűtőszek-
rénybe. 
Végül vegye ki a párnát a légmentes tasakból és tegye vissza 
a huzatba. A párna ezután rögtön használatra kész.

Használat

Soha ne helyezze a vállmelegítő párnát közvetlenül a bőrre!
Előzőleg mindig tegye be a huzatba. Felhelyezés előtt ellen-
őrizze a párna hőmérsékletét a kézfején.

Helyezze a vállmelegítő párnát a kívánt testfelületre. A lehű-
tött vállmelegítő párnát soha ne hagyja kb. 10 percnél tovább
egy testfelületen, mivel fagyási sérüléseket/erős lehűlést
okozhat.

Ápolás

A huzat mosógépben mosható. Vegye figyelembe a belevarrt
ápolási útmutatót. 

Maga a megtöltött vállmelegítő párna nem mosható. 
Időnként szellőztesse ki. Száraz helyen tárolja.

A termék megfelel az orvostechnikai eszközökről
szóló 93/42/EGK tanácsi irányelvnek. 
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