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Wskazówki bezpieczeństwa

Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa 
i używać produktu w sposób zgodny z niniejszą instrukcją, 
aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzeń sprzętu. Zachować
instrukcję do późniejszego wykorzystania. W razie zmiany
właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Drodzy Klienci!

Państwa nowa poduszka rozgrzewająca na ramiona przy -
jemnie oplata okolice ramion i karku. Ma ona kilka komór, 
co pozwala na równomierny rozkład nasion rzepaku. 

W porównaniu do innych naturalnych materiałów używanych
jako wypełnienie poduszek rozgrzewających nasiona rze pa -
ku mają jedną zasadniczą zaletę: Bardzo długo oddają zgro -
madzone ciepło, zapewniając Państwu przyjemne doznania. 

Zebraliśmy tutaj dla Państwa kilka ważnych informacji na
temat tego produktu. Ich dokładne przeczytanie zagwaran -
tuje, że będą Państwo mogli długo cieszyć się produktem. 

Produkt nie nadaje się do użycia w mikrofalówce! 
Istnieje niebezpieczeństwo pożaru!

Zespół Tchibo

www.tchibo.pl/instrukcje



Przeznaczenie

Poduszka rozgrzewająca na ramiona jest wypełniona z nasio-
nami rzepaku. W piekarniku lub w lodówce poduszka absorbuje
i magazynuje ciepło lub chłód, aby następnie przekazać je/go
do ciała ludzkiego. 

Jest to produkt zawierający składniki naturalne i z tego
powodu nie nadaje się dla alergików i osób z osłabionym
 systemem  odpornościowym.

Podgrzana poduszka rozgrzewająca pomaga przy …
… zimnych dłoniach i stopach,
… bólach brzucha (np. problemach trawiennych; nie stosować  

w przypadku bóli spowodowanych zapaleniem, np. wyrostka
robaczkowego itp.),

… bólach mięśni (np. „zakwasach“),
… napięciach/skurczach mięśni.

Nie należy stosować podgrzanej poduszki rozgrzewającej 
przy …
… stanach zapalnych,
… dolegliwościach układu krążenia, 
… schorzeniach gorączkowych.

Schłodzona w lodówce poduszka rozgrzewająca a pomaga
przy …
… siniakach i skręceniach,
… zapaleniach (ścięgien, nerwów, mięśni kończyn; nie sto-

sować przy zapaleniach wywołanych przeziębieniem),
… krwawieniach z nosa (przyłożyć poduszkę do karku), 
… drobnych oparzeniach. 
Schłodzonej poduszki można używać bez przerwy przez 
maksymalnie ok. 10 minut (za wyjątkiem oparzeń). 

NIEBEZPIECZEŃSTWO – zagrożenie dla dzieci

• Produkt nie jest zabawką. Należy go używać tylko pod
 nadzorem osób dorosłych. Małe dzieci nie mogą mieć 
do niego dostępu. 



• Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowa-
niowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!

NIEBEZPIECZEŃSTWO pożaru

• Poduszkę można podgrzewać tylko w piekarniku elek-
trycznym. W żadnym wypadku nie wolno jej podgrzewać 
w kuchence mikrofalowej ani w piekarniku gazowym. 
Należy cały czas kontrolować podgrzewanie poduszki!

• Nie wolno dopuścić do wyschnięcia poduszki rozgrzewającej,
a także do przegrzania lub skrajnego wychłodzenia (np. przez
długie trzymanie w zamrażalniku), gdyż może to uszkodzić
poduszkę lub nawet doprowadzić do pożaru. Należy koniecz -
nie przestrzegać wskazówek z niniejszej instrukcji i nawilżać
poduszkę przez pokrapianie wodą przed każdym podgrza-
niem, a także wówczas, gdy zachodzi taka potrzeba.

OSTRZEŻENIE przed oparzeniami i przechłodzeniem

• Produkt nie może być używany przez osoby mające problemy
z właściwym odczuwaniem ciepła lub zimna. Małe dzieci są
bardziej wrażliwe na ciepło. Określone choroby, np. cukrzyca,
mogą powodować zaburzenia w odczuwaniu temperatury.
Osoby upośledzone lub niedołężne mogą nie dawać po sobie
poznać nadmiernego działania ciepła lub zimna. Dlatego
 produktu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat,
osób niesamodzielnych, chorych wzgl. niewrażliwych na
ciepło lub zimno. W przypadku zaburzeń układu krążenia 
lub w razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. 

• Oparzenia skóry mogą spowodować już temperatury od 41°C.
Aby uniknąć oparzeń skóry i przechłodzenia ciała, należy
przed użyciem sprawdzić temperaturę wierzchem dłoni.

• Poduszkę należy schładzać w lodówce, a nie w zamrażalniku.
Poduszki schładzane w zamrażalniku mogą nawet już po kilku
minutach stosowania powodować odmrożenia!



OSTRZEŻENIE przed szkodami zdrowotnymi

• Produkt nie może być stosowany bez przerwy.

• Nie stosować produktu na zranionej skórze.

• Należy unikać długotrwałego przemoczenia poduszki, 
jak to może być w przypadku obłożnie chorych, mocno
pocących się osób.

• Oznakami rozwoju grzybów pleśniowych mogą być zatęchły,
zgniły zapach lub utworzenie się plam z pleśni. Jeżeli pojawią
się oznaki alergii i chorób dróg oddechowych o niejasnych
przyczynach, należy zrezygnować z używania poduszki
rozgrzewającej.

Użytkowanie

Podgrzewanie poduszki

Wyciągnąć poduszkę z poszewki. Całą poduszkę zwilżyć
 niewielką ilością wody (ewentualnie użyć spryskiwa cza).
Poduszka może być tylko lekko zwilżona na powierzchni.

Włożyć poduszkę na 3–5 minut do piekarnika podgrzanego 
do temperatury 100°C. Przez ten czas poduszka musi być 
pod ciągłym nadzorem.

Uwalniana wskutek podgrzania wilgoć oraz wydzielany zapach
wypełnienia stanowią pozytywny efekt działania poduszki
rozgrzewającej.

NIEBEZPIECZŃSTWO pożaru

Poduszkę można podgrzewać tylko w piekarniku
 elektrycznym. W żadnym wypadku nie wolno jej
podgrze wać w kuchence mikrofalowej ani 
w piekarniku gazowym.
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Produkt jest zgodny z dyrektywą
93/42/EWG dotyczącą wyrobów
medycznych. 

Schładzanie poduszki

Wyjąć poduszkę z poszewki i włożyć do szczelnego worka. 
Tak zapakowaną poduszkę włożyć na maksymalnie 2 godziny
do lodówki. Następnie wyjąć poduszkę ze szczelnego worka 
i ponownie włożyć do dołączonej poszewki. 
Potem poduszka jest od razu gotowa do użycia. 

Użytkowanie

Nigdy nie przykładać poduszki bezpośrednio do skóry! 
Zawsze wkładać ją do dołączonej poszewki. Przed przyło że -
niem poduszki sprawdzić wierzchem dłoni jej temperaturę.
Przyłożyć poduszkę do wybranego miejsca ciała. Schłodzona
poduszka nie może przylegać do jednego miejsca na ciele
dłużej niż 10 minut, ponieważ może to doprowadzić 
do odmrożeń/wyziębienia.

Pielęgnacja

Poszewkę można prać w pralce. Należy przy tym przestrzegać
symboli pielęgnacyjnych na wszywce. 

Samej poduszki rozgrzewającej nie można prać. Należy prze-
wietrzyć ją od czasu do czasu. Poduszkę należy przechowywać
w suchym miejscu. 


