
Vážení zákazníci,
pšeničná zrna mají oproti jiným přírodním materiá-
lům používaným jako výplň do hřejivých polštářků
jednu rozhodující výhodu: vydávají uložené teplo
delší dobu. 
Polštářek plněný pšeničnými zrny je dost velký,
abyste si ho mohli položit například na ramena.
Vůně přidaných bylinek (levandule, máta, rozmarýn,
eukalyptus) přispívá k dobrému pocitu. 
V tomto návodu k použití jsme pro Vás sestavili
 důležité informace k používání tohoto výrobku. 
Pozorně si je přečtěte, aby Vám mohl tento výrobek
dlouho sloužit k Vaší spokojenosti. 
Výrobek není vhodný do mikrovlnné trouby! 
Nebezpečí požáru!
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Bezpečnostní pokyny 
Tento výrobek používejte 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 současně předejte i tento návod. 

Účel použití
Vonný polštářek plněný zrny poskytuje blahodárné teplo a příjemnou vůni. 
Slouží k uvolnění a pro dobrý pocit. Výrobek je určen pro soukromé používání a není vhodný ke
komerčním, terapeutickým ani lékařským účelům.
Polštářek plněný zrny obsahuje vnitřní polštářek plněný pšeničnými zrny. Pšeničná zrna do sebe 
v troubě přijmou teplo a uloží jej, aby jej později předávala lidskému tělu. Jen k vnějšímu použití! 
Protože se jedná o výrobek s přírodními součástmi, není případně vhodný pro alergiky ani pro
osoby s poruchou imunity.

Kontaktujte svého lékaře!
Pokud již máte bolesti nebo obtíže, případně trpíte zvláštními obtížemi, jako jsou záněty, problémy •
s krevním oběhem, horečnatá onemocnění, nebo podstupujete léčbu, zeptejte se svého lékaře, jestli je
pro Vás používání polštářku plněného zrny vhodné.

NEBEZPEČÍ pro děti 
Výrobek není hračka. Smí se používat pouze pod dohledem dospělé osoby. Výrobek udržujte mimo•
dosah malých dětí. Nevhodné pro děti mladší 36 měsíců. 
Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí. Mimo jiné hrozí i nebezpečí udušení! •

NEBEZPEČÍ požáru
Než polštářek vložíte do trouby, vždy nejdřív vyjměte vnitřní polštářek z povlaku. •
Povlak se nesmí zahřívat společně s vnitřním polštářkem!
Vnitřní polštářek se smí zahřívat pouze v elektrické troubě. V žádném případě se nesmí zahřívat •
v mikrovlnné nebo plynové troubě. Během zahřívání nenechávejte vnitřní polštářek bez dozoru!
Nepokládejte jej na dno trouby!•



Vysušení vnitřního polštářku, ale i přílišné rozehřátí nebo extrémní zchlazení (trvalé uskladnění •
v mrazničce) může mít za následek poškození vnitřního polštářku nebo dokonce požár. Proto
 bezpodmínečně dodržujte hodnoty uvedené v tomto návodu a vnitřní polštářek před každým
 zahříváním a v případě potřeby i mezitím navlhčete mírným pokapáním vodou. 

VÝSTRAHA před popálením a podchlazením
Výrobek se nesmí používat, pokud osoba není schopna správně vnímat teplo nebo chlad. Malé děti•
reagují na teplo mnohem citlivěji. Určité nemoci, jako je např. cukrovka, mohou být provázeny poru-
chami 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 mlad-
ších 3 let, nemohoucích a nemocných osob, ani u osob s poruchou citlivosti na teplo nebo chlad.
Pokud máte pochybnosti nebo potíže s krevním oběhem, zeptejte se nejdřív svého lékaře.
Již teploty od 41 °C mohou vést k popálení! Abyste zabránili popálení nebo podchlazení kůže,•
vyzkoušejte před použitím teplotu hřbetem ruky.
Vnitřní polštářek nikdy nezchlazujte v mrazničce nebo mrazicí přihrádce. Vnitřní polštářek zchla-•
zený v mrazničce nebo mrazicí přihrádce by mohl způsobit již během několika minut omrzliny!
Před rozehříváním nebo zchlazováním vždy vyjměte vnitřní polštářek z povlaku. Polštářek nepouží-•
vejte nikdy bez povlaku přímo na kůži.

VÝSTRAHA před poraněním/poškozením zdraví
Výrobek se nesmí používat trvale.•
Výrobek se nesmí používat na poraněné pokožce.•
Zabraňte každému dlouhodobému zvlhnutí, ke kterému by mohlo případně dojít během pocení •
u osob upoutaných na lůžko.
Mohly by se objevit projevy plísní v podobě zatuchlosti, hnilobného zápachu nebo tvoření plísňo-•
vých skvrn. U alergií a onemocnění dýchacích cest s nejasnou příčinou polštářek naplněný zrny
nepoužívejte.



Použití
Zahřívání vnitřního polštářku
Vnitřní polštářek vyjměte z povlaku. Na vnitřní polštářek nastříkejte trochu vody (např. pomocí
 rozprašovací lahve). Vnitřní polštářek smí být zvlhčen jen lehce a povrchově.
Vložte vnitřní polštářek na cca 3–5 minut do trouby předehřáté na teplotu 100 °C. Nenechávejte jej 
po tuto dobu bez dozoru. Vlhkost vznikající zahříváním vnitřního polštářku a pach jeho výplně patří 
k pozitivnímu efektu polštářku plněného zrny. Vnitřní polštářek vyjměte z trouby pomocí kuchyňské
rukavice nebo podobné pomůcky. 
Pokud není teplota vnitřního polštářku dostatečná, krátce jej prohněťte a znovu jej dejte do trouby.
Případně postupně zvyšujte teplotu trouby - nikdy však ne na více než 150 °C a max. 10 min. 

Použití
Nikdy nepokládejte vnitřní polštářek přímo na kůži! Před použitím jej vždy vložte do jeho povlaku. 
Než si začnete polštářek plněný zrny přikládat na tělo, nechte vnitřní polštářek dostatečně
vychladnout. Před přiložením zkontrolujte teplotu polštářku plněného zrny hřbetem ruky.

Ošetřování
Vniřní polštářek čas od času vyvětrejte a ukládejte jej na suchém místě. Pouze povlak polštářku lze
prát v pračce při teplotě max. 40 °C jako jemné prádlo. Dodržujte pokyny k ošetřování na všitém
štítku. Vnitřní polštářek s výplní se nesmí prát – jen otírat vlhkým hadříkem. 
Uchovávejte v suchu a chladu. 
Povlak:                           100% polyester
Vnitřní polštářek:           100% bavlna
Výplň:                             99% pšeničná zrna, 1% bylinky (levandule, lístky máty peprné, rozmarýn,

lístky eukalyptu)
Hmotnost:                      cca 1,3 kg
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