
Vážení zákazníci,
v tomto návodu k použití jsme pro Vás sestavili důležité informace k používání 
tohoto výrobku. Pozorně si je přečtěte, aby Vám tento výrobek mohl dlouho sloužit
k Vaší spokojenosti. 

Váš tým Tchibo

Bezpečnostní pokyny
Používejte tento 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
Gelová maska na oči slouží k uvolnění a navození pocitu pohodlí – díky zatemnění očí
působí také už při pokojové teplotě. Masku na oči lze použít z obou stran. Maska na oči 
je určena pro soukromé používání a není vhodná ke komerčním, terapeutickým ani 
lékařským účelům.
Maska na oči je vyplněna gelovými kuličkami. Přijímá a ukládá teplo z mikrovlnné
trouby nebo chlad z chladničky, aby jej mohla později předávat lidskému tělu.  
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Zeptejte se svého lékaře!

Pokud již máte bolesti nebo obtíže, případně trpíte zvláštními potížemi, jako je např.•
zánět očí, zarudnutí očí, ječné zrno apod., anebo pokud podstupujete lékařskou
léčbu např. kvůli šedému nebo zelenému zákalu, nebo užíváte oční kapky, zeptejte 
se svého lékaře, jestli je pro Vás používání zahřáté nebo vychlazené masky na oči
vhodné. 
Před používáním masky na oči si vyjměte z očí kontaktní čočky.•
Pokud zjistíte bolesti nebo obtíže, ihned masku na oči odstraňte.•
Nepoužívejte zahřátou masku na oči při zánětech, potížích s krevním oběhem, •
horečnatých onemocněních a snížené citlivosti nervů. 
Vychlazenou masku na oči používejte bez přerušení jen maximálně přibližně 10 minut. •

NEBEZPEČÍ pro děti 
Výrobek není hračka. Používání od 6 let jen pod dohledem dospělé osoby. •
Výrobek udržujte mimo dosah malých dětí. 
Nepoužívat u malých dětí k ulehčení prořezávání zubů! Dbejte na to, aby děti •
do masky na oči nekousaly ani ji nežvýkaly. Gel v masce na oči není jedovatý. 
Pokud by však u Vašeho dítěte došlo k jakýmkoliv obtížím, vyhledejte lékaře. 
Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! •

NEBEZPEČÍ požáru
Maska na oči se smí zahřívat pouze v mikrovlnné troubě a v žádném případě se•
nesmí zahřívat v elektrické nebo plynové troubě. Při zahřívání nikdy nenechávejte
masku na oči bez dohledu!



Přehřátí nebo extrémní zchlazení (trvalé uskladnění v mrazničce) mohou masku na•
oči poškodit a způsobit dokonce i požár. Proto bezpodmínečně dodržujte hodnoty
uvedené v tomto návodu.

VÝSTRAHA před popálením a podchlazením
Pokud někdo není schopen správně vnímat teplo nebo chlad, nesmí výrobek •
používat nebo jej smí používat jen při pokojové teplotě. Malé děti reagují na teplo
mnohem citlivěji. Určité nemoci, jako je např. cukrovka, mohou být provázeny 
poruchami vnímání teploty. Postižení nebo nemocní nemusí být případně schopni
upozornit na to, že je jim příliš teplo nebo příliš chladno. Nepoužívejte proto zahřátý
nebo zchlazený výrobek u dětí mladších 6 let, nemohoucích a nemocných osob, ani 
u osob s poruchou citlivosti na teplo nebo chlad. 
Pokud máte pochybnosti nebo potíže s krevním oběhem, konzultujte použití nejdřív
s lékařem.
Zahřívání smí provádět pouze dospělá osoba. •
Již teploty od 41 °C mohou vést k popálení! •
Abyste zabránili popálení nebo podchlazení kůže, vyzkoušejte před použitím teplotu
vnitřní stranou zápěstí.
Masku na oči zchlazujte v ledničce, nikoli v mrazicí přihrádce nebo v mrazničce.•
Maska na oči zchlazená v mrazicí přihrádce nebo v mrazničce by případně mohla již 
po několika minutách používání způsobit omrzliny!
Při ochlazování v oblasti očí nesmí být teplota příliš nízká. Zchlazenou masku na oči•
nenechávejte přiloženou na očích nepřetržitě déle než po dobu přibližně 10 minut.
Nebezpečí podchlazení! 



VÝSTRAHA před poškozením zdraví
Výrobek se nesmí používat trvale. Po použití masky na oči dejte tělu dostatek času•
na to, aby si odpočinulo. Až potom si můžete teplou nebo studenou masku na oči
opět přiložit na oči. 
Výrobek se nesmí používat na poraněné pokožce.•
Maska na oči je určena pouze k vnějšímu použití. Obsah se nesmí požívat. Pokud•
přijde kůže do kontaktu s obsahem masky – např. při poškození fólie – tak si umyjte
postižené části kůže pod tekoucí vodou. 

POZOR na věcné škody
• Masku na oči nadměrně nezchlazujte ani nepřehřívejte. Přehřátí nebo extrémní

zchlazení mohou poškodit gelové kuličky nebo vést k tomu, že maska na oči praskne.
Než se poškozené masky na oči dotknete, nechte ji ochladit na pokojovou teplotu.
Pak se již nesmí používat. 

• Maska na oči není vhodná k ohřívání v troubě, na grilu nebo ve vodní lázni. 
Nezahřívejte ji ani na kovu. •

• Masku na oči nedávejte do mrazicí přihrádky ani mrazničky. Nesmí být vystavena 
teplotám pod 0 °C.

• Maska na oči nesmí být vystavena tlakovému zatížení.

Fólie: PVC / plyš: polyester / gelové kuličky: polyakrylát sodný, glycerin, voda
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Použití
Masku na oči můžete na očích používat zahřátou/zchlazenou nebo také při pokojové
teplotě jenom jako zatemnění. I tak Vám již pomůže k tomu, abyste se uklidnili. Než
začnete masku na oči používat, vždy zkontrolujte, jestli není poškozená. Pokud je
maska na oči poškozená, tak ji nepoužívejte. 

Zahřívání masky na oči 
Výstraha - nebezpečí popálení! Když masku na oči přehřejete, může se nafouknout 
a prasknout. Při zahřívání nikdy nenechávejte masku na oči bez dohledu! Kdyby se
maska na oči začala nafukovat, okamžitě ji přestaňte zahřívat. 

Používejte talíř vhodný do mikrovlnné trouby, na který budete moci masku na oči1.
ploše položit, aby se v ní gelové kuličky mohly rovnoměrně rozdělit. 
Pokládejte masku na oči látkovou stranou na talíř, protože fólie by se mohla při
kontaktu s talířem přehřát. 
Mikrovlnnou troubu nastavte na: 10 sekund na přibližně 800 W. 2.
Nikdy nepoužívejte funkci grilování!
Přečtěte si i návod k použití mikrovlnné trouby. 
Masku na oči vytahujte z mikrovlnné trouby pomocí kuchyňské rukavice 3.
a po vytažení ji jemně promněte, aby se rovnoměrně rozložila teplota. 
Než si masku položíte na oči, nechte ji dostatečně vychladnout – teplotu 4.
zkontrolujte vnitřní stranou zápěstí! 
Pokud by maska na oči nebyla dostatečně zahřátá, opakujte kroky 1.–3. m

maximálně 1x.



Zchlazování masky na oči
Masku na oči vložte do vzduchotěsného sáčku, aby nepřijímala žádné pachy. 1.
Zabalenou masku na oči vložte na přibližně 1 hodinu do ledničky – nepokládejte ji2.
do mrazicí přihrádky ani do mrazničky! 
Následně vyjměte masku na oči ven ze vzduchotěsného sáčku a po vytažení ji3.
jemně promněte, aby se rovnoměrně rozložila teplota. 
Pokud Vám bude maska na oči příliš studená, položte si mezi kůži a masku na očim

navíc ještě nějaký hadřík.

Použití
Než si masku položíte na oči, zkontrolujte její teplotu vnitřní stranou zápěstí! 1.
Masku na oči si připevněte do požadované polohy pomocí pásku se suchým zipem.2.

Zchlazená maska na oči by nikdy neměla zůstat položená na jednom místě kůže déle
než přibližně 10 minut, protože jinak by se mohly vyskytnout omrzliny/podchlazení.

Ošetřování
Masku na oči po použití umyjte teplou vodou bez přísad (max. 30 °C). m

Masku na oči ukládejte do plastového sáčku na chladné, suché místo, na kterém

nesvítí přímo slunce. Nepokládejte na ni žádné jiné předměty. 
Masku na oči uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od ostrých, špičatých, 
drsných nebo horkých předmětů. 
Masku na oči zlikvidujte z hygienických důvodů – v závislosti na intenzitě m

používání – nejpozději za 3 roky od data koupě. Masku na oči můžete vyhodit 
do domovního odpadu.


