
    

Kullanım kılavuzutr
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Jel kompresler

Kullanım kılavuzunu
dikkate alın!



Değerli Müşterimiz!

Yine de güvenlik uyarılarını dikkatle okuyun. Kaza sonucu ortaya
 çıkabilecek yaralanmaları ve hasarları önlemek için ürünü yalnızca 
bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanın.
Gerektiğinde tekrar okumak üzere bu kılavuzu saklayın. Bu ürün
 başkasına devredildiğinde, bu kılavuz da beraberinde verilmelidir.

Tchibo Ekibiniz

Kullanım
Kompresi kesinlikle doğrudan cilde temas ettirmeyin; her zaman
kompres ve cildin arasına ilaveten yumuşak, kuru, tüy bırakmayan 
bir bez (örn. küçük bir misafir havlusu) yerleştirin. 
Sıcak kullanım: Karın ağrılarının, gerginliklerin, kas ağrılarının
destekleyici tedavisi için uygundur (soğuk el ve ayaklarda da
mükemmel etki gösterir)



  Kompresleri yakl. 5 dakika süreyle maks. 60 °C sıcaklıkta su
bulunan bir tencerede bekletin. Su kaynamamalıdır! Kompreslerin
sıcak tencere tabanıyla temas etmemeleri için tencerede yeterli
miktarda su bulunmalıdır. Kompresleri almak için tahta maşa vb.
kullanılmalıdır, asla çıplak elle alınmamalıdır – Yanma tehlikesi!
Kompresleri kullanmadan önce çocuğunuz için yeterli derecede
soğumalarını bekleyin. 

Soğuk kullanım: İncinmelerin, morarmaların, şişkinliklerin,
 sıkışmaların, diş ağrılarının, baş ağrılarının, böcek sokmalarının
destekleyici tedavisi için uygundur

  Jel kompreslerini yakl. 2 saat süreyle buzdolabında bekletin
(buzlukta değil!). Bu işlemin ardından hemen kullanılabilirler. 

Temizleme / depolama
• Jel kompreslerini gerektiğinde nemli bir şekilde silin. Bunları serin,

kuru ve doğrudan güneş ışını vurmayan bir yerde muhafaza edin. 
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Kompres, medikal ürünler için geçerli olan 93/42/EWG
AB yönetmeliklere uygundur.
Üretici:                      Handelshaus Dittmann GmbH

Kissinger Str. 68
97727 Fuchsstadt, Germany

Üretim tarihi:                        2019-03
(Yıl/Ay)         

 

Parti kodu:    V2019375307

şu derecelerde 
kullanılmalıdır:                 +5 °C'den +40~45 °C’ye kadar 

(alt ve üst ısı alanı)
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Ürün numarası: 375 307



Güvenlik uyarıları
Kullanım amacı
Sıcak veya soğuk kullanım için uygundur. Şu durumlarda ağrıları
 azaltabilir; örn. karın ağrılarında, gerginliklerde, kas ağrılarında,
 şişkinliklerde, böcek sokmalarında, incinmelerde, morarmalarda,
 sıkışmalarda, diş ağrılarında, baş ağrılarında.
Kompresleri yaralı tende, Raynaud sendromunda, ağrı kesici aldığı-
nızda kullanmayın.
Sıcak kompresleri, yüksek vücut ısısında veya iltihaplanmalarda
 kullanmayın. Bu durumda kompresler sadece soğutmak için kullanıl-
malıdır.

Çocuklar için TEHLİKE
• Çocukların diş çıkarması esnasında destekleyici olarak kullanıl-

mamalıdır! Çocukların jel kompresini ısırmamalarına veya çiğneme-
melerine dikkat edin. Jel kompres zehirli değildir, küçük çocukların
jeli ağızlarına aldıklarında yutmamaları ve hemen tükürmelerini
 sağlamak için ürüne bizim tarafımızdan acı bir madde katılmıştır.



• Bu ürün oyuncak değildir. Bu ürünü, çocukların erişemeyeceği bir
yerde muhafaza edin. 

• Jel kompresler sadece bir yetişkinin gözetimi altında kullanılmalıdır.
• Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun. 

Aksi takdirde boğulma tehlikesi vardır!

Yanma ve hipotermi UYARISI
• Isıyı ve soğuğu tam olarak algılayamayan kişiler jel kompreslerini

kullanmamalıdır. Küçük çocuklar ısıya ve soğuğa daha fazla tepki
verirler. Diyabet gibi belirli rahatsızlıklar, sıcaklık hissetme bozukluk-
ları ortaya çıkarır. Engelli veya yaşlı insanlar, örn. çok sıcak veya
soğuk olduğunda tepki veremeyebilir. Ürünü, 3 yaşın altındaki
çocuklarda, engelli, hasta, sıcağa ve soğuğa karşı duyarlı olmayan
insanlarda kullanmayın. Bunun kullanımının çocuğunuza iyi gelip
gelmeyeceğinden emin değilseniz veya tansiyon rahatsızlıklarınız
varsa, önce bir doktora danışın.

• Ciltte yanıkların veya donukların oluşmasını önlemek için sıcaklığı
kullanımdan önce bileğinizin iç kısmında deneyin. 



41 °C'lik sıcaklıklarda dahi, kullanım süresine bağlı olarak, yan-
maların meydana gelebileceğini dikkate alın! Kompresi kesinlikle
doğrudan cilde temas ettirmeyin; her zaman kompres ve cildin ara-
sına ilaveten yumuşak, kuru, tüy bırakmayan bir bez (örn. küçük bir
misafir havlusu) yerleştirin. 

• Kompresleri buzdolabında soğutun, buzlukta değil. 
Buzlukta soğutulmuş olan kompresleri birkaç dakika kullandıktan
sonra donmalara sebep olabilir!

• Baş bölgesindeki soğuk kullanımlarda, kompres aşırı soğuk olma -
malıdır. Soğuk kompresleri yakl. 10 dakikadan fazla aralıksız kullan-
mayın. Hipotermi tehlikesi söz konusudur!

• Yıllar geçtikçe kompresler hacimlerini kaybederler. Hacmi bariz 
bir şekilde küçüldüğünde, ürünü yenisiyle değiştirin. 

• Kullanımdan sonra, sıcak veya soğuk kompresi tekrar kullanmadan
önce vücudunuza kendine gelmesi için yeterli süre tanıyın. 

• Kompresler sadece dış kullanımlar için üretilmiştir. 
İçerik yenilmemelidir. İçeriğin cilt ile temasında, örneğin – folyonun



hasar görmesi durumunda – temas eden cilt alanlarını akan suyun
altında yıkayın.

DİKKAT - Maddi hasar tehlikesi var
• Jel kompresleri aşırı ısıtmayın veya soğutmayın, bu durumda hasar

görebilirler. 
• Keskin ve sivri nesneleri kompreslerden uzak tutun.
• Hasar görmüş olan bir komprese dokunmadan önce oda sıcaklığına

ulaşmasını bekleyin. Ürün artık kullanılamaz ve tamir veya modifiye
edilmez. 

• Mikrodalgada veya fırında ısıtılması uygun değildir.
• Jel kompreslerini buzluğa koymayın. Kompresler, 0 °C‘den düşük

sıcaklıklara maruz kalmamalıdır.
• Jel kompreslerin üzerine aşırı yüklenmeyin.

İmha etme

• Ürünü geçerli yasalar ve yönetmelikler uyarınca imha edin. 
Buna dair bilgileri belediyelerden bulabilirsiniz.


