
    

Használati útmutatóhu

Tchibo GmbH D-22290 Hamburg • 16115AB4X4IX • 2019-01

Zselés borogatások

Vegye figyelembe a   
használati útmutatót! 



Kedves Vásárlónk!

Olvassa el figyelmesen a biztonsági előírásokat, és az esetleges
 sérülések és károk elkerülése érdekében, csak az útmutatóban leírt
módon használja a terméket.
Őrizze meg az útmutatót, hogy később ismét át tudja olvasni. 
Ha megválik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

A Tchibo csapata

Használat
A borogatásokat soha ne helyezze közvetlenül a bőrre, hanem tegyen
alá egy puha, száraz, nem bolyhosodó kendőt (pl. egy kis kéztörlőt). 
Meleg borogatás - hasfájás, ízületi merevség, izomfájdalom enyhí-
tésére (hideg láb és hideg kéz esetén is kiválóan használható)



  Helyezze a borogatásokat kb. 5 percre egy max. 60 °C-os meleg
vízzel megtöltött edénybe. A víz nem forrhat! Legyen megfelelő
mennyiségű víz az edényben, hogy a borogatás ne érintkezzen 
az edény forró aljával. Ne csupasz kézzel vegye ki a borogatásokat,
hanem egy fa fogóval vagy hasonlóval – forrázási sérülések
veszélye áll fenn! Hagyja a borogatásokat megfelelően lehűlni,
mielőtt gyermekére helyezi. 

Hideg borogatás - rándulások, duzzanatok, zúzódások, becsípő-
dések, fogfájás, fejfájás, rovarcsípések enyhítésére alkalmas

  Helyezze a zselés borogatásokat kb. 2 órára a hűtőszekrénybe 
(ne a fagyasztóba!). Ezt követően máris használhatók. 

Tisztítás / Tárolás
• Szükség esetén törölje le a zselés borogatásokat egy nedves

ruhával. 
Száraz, hűvös, napfénytől védett helyen tárolja. 
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A borogatás megfelel a gyógyászati termékekre
 vonatkozó 93/42/EGK EU-irányelv előírásainak.

Gyártó:                      Handelshaus Dittmann GmbH
Kissinger Str. 68
97727 Fuchsstadt, 
Germany (Németország)

Gyártás dátuma:      2019-03
(év/hónap)

Sarzs szám:         V2019375307

Alkalmazási tartomány:        +5 °C - +40~45 °C 
(alsó és felső hőmérsékleti érték)
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Cikkszám: 375 307



Biztonsági előírások
Rendeltetés
Meleg- vagy hidegborogatás alkalmazásához. Enyhíti a panaszokat,
pl. hasfájás, ízületi merevség, izomfájdalom, duzzanatok, rovarcsí-
pések, rándulások, zúzódások, fogfájás, fejfájás esetén.
Ne használja a borogatást sérült bőrön, Raynaud-szindróma esetén,
vagy ha fájdalomcsillapítót vett be.
Ne használjon meleg borogatást láz vagy gyulladás esetén. Ilyen
esetben a borogatásokat kizárólag hűtésre lehet használni.

VESZÉLY gyermekek esetében
• Kisgyermekek fogzása esetén nem használható! Ügyeljen arra,

hogy a gyermekek ne harapjanak a zselés borogatásba, illetve ne
rágják azt. A borogatásban található zselé nem mérgező, de keserű
anyagokat tartalmaz, arra az esetre, ha kisgyerme kek mégis meg-
rágnák a terméket, akkor a zselét ne nyeljék le és gyorsan kiköpjék.

• A termék nem játékszer. A terméket olyan helyen tárolja, ahol
 gyermekek nem férnek hozzá. 



• A termék csak felnőtt felügyelete mellett használható.
• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. 

Többek között fulladásveszély áll fenn!

VIGYÁZAT - égési sérülések és erős lehűlés veszélye
• A terméket nem használhatják olyan személyek, akik nem érzékelik

megfelelően a meleget vagy a hideget. A kisgyermekek érzéke-
nyebben reagálnak a hőre és a hidegre. Bizonyos betegségek, pl.
a cukorbetegség, hőérzékelési zavarokkal járhatnak. Előfordulhat,
hogy a fogyatékkal élő vagy gyengélkedő személyek nem tudják
magukra felhívni a figyelmet, ha túl meleget vagy hideget érzékel -
nek. Ezért ne használja a terméket 3 éves kor alatti gyermekeknél,
magatehetetlen, beteg, illetve hőt vagy hideget nem érzékelő
 személyeknél. 
Ha kétségei lennének azzal kapcsolatban, hogy a gyermekének jót
tesz-e a kezelés, vagy ha keringési zavarok állnak fenn, kérje ki
orvosa véleményét a termék használata előtt.



• Az égési sérülések vagy a túlzott lehűlés elkerülése érdekében a
használat előtt ellenőrizze a hőmérsékletet a csuklója belső felén. 
Vegye figyelembe, hogy az alkalmazás időtartamától függően
már 41 °C-os hőmérséklet is okozhat égési sérüléseket!
A borogatásokat ne helyezze közvetlenül a bőrre, hanem tegyen alá
egy puha, száraz, nem bolyhosodó kendőt (pl. egy kis kéztörlőt). 

• A borogatásokat a hűtőszekrényben, és ne a fagyasztóban hűtse le.
A fagyasztóban lehűtött borogatások adott esetben már néhány
perc elteltével fagyási sérüléseket okozhatnak!

• A fej hideg borogatásához a hőmérséklet ne legyen túl alacsony. 
A lehűtött borogatást max. 10 percig használja megszakítás nélkül.
Túlzott lehűlés veszélye áll fenn!

• A borogatásoknak idővel csökken a térfogatuk. Ha a termék térfo-
gata jelentősen lecsökkent, akkor cserélje le újra.

• A kezelést követően hagyjon testének megfelelő időt a pihenésre, 
és csak ezután helyezze fel ismét a meleg vagy hideg borogatást. 

• A borogatásokat csak külsőleges használatra tervezték. 
Tartalmuk nem ehető. 



Ha tartalmuk bőrrel érintkezik - pl. a fólia megsérülése esetén -
folyó víz alatt mossa le az érintett bőrfelületeket.

FIGYELEM – anyagi károk
• A zselés borogatásokat ne melegítse, illetve ne hűtse túl, mert

ezáltal megsérülhetnek. 
• Óvja a borogatásokat az éles és hegyes tárgyaktól.
• Mielőtt hozzáérne a sérült borogatáshoz, várja meg, amíg 

az szobahőmérsékletű lesz. A borogatást többé nem szabad 
használni megjavítani vagy módosítani. 

• Mikrohullámú sütőben vagy sütőben nem melegíthető.
• Ne tegye a borogatásokat fagyasztóba. A borogatásokat ne tegye 

ki 0 °C alatti hőmérsékletnek.
• Ne gyakoroljon nyomást a zselés borogatásra.

Hulladékkezelés

• A terméket helyezze el a hulladékgyűjtőben a hatályos jogszabá-
lyoknak és szabályozásoknak megfelelően. További információért
forduljon az illetékes települési vagy városi önkormányzathoz.


