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TERMOFOR GUMOWY w pokrowcu OWIECZKA 2 L SANITY
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent ALBERT-POLSKA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisTERMOFOR GUMOWY w pokrowcu OWIECZKA 2 L SANITYGumowy termofor Sanity o pojemności 2 litrów świetnie utrzymuje
ciepło. Posiada miękki w dotyku, delikatny dla wrażliwej skóry dziecka puszysty pokrowiec w kształcie owieczki, dzięki, któremu
doskonale imituje przytulankę - pluszaka, przyczyniając się do obniżenia poziomu stresu u maluszka. Jest wysoce szczelny, wygodny w
użyciu i łatwy w napełnianiu.Przeznaczony jest do miejscowego ogrzewania ciała w celach profilaktyczno-leczniczych i łagodzenia bólu.
Może być wykorzystywany zarówno przy kolkach u niemowląt i dzieci, jak również przy bólach brzucha, bólach mięśni i reumatycznych,
oraz podczas przeziębienia i grypy. Działa kojąco na zapalenia stawów, zapalenie ucha, bóle żołądkowe, skurcze mięśni gładkich,
przepuklinę, schorzenia układu moczowego, bóle zębów oraz problemy z krążeniem.Do miejscowego ogrzewania ciała w celach
profilaktyczno-leczniczych i łagodzenia bólu.Sposób użyciaPrzygotuj ciepłą wodę. Nie używaj wrzątku oraz wody, która może
spowodować oparzenie.Odkręć zakrętkę i powoli nalej wodę do 3/4 jego objętości. Podczas napełniania trzymaj termofor za szyjkę w
pozycji pionowej.Powoli przechyl termofor do momentu, w którym w jego wylocie pojawi się woda, po to, by pozbyć się nadmiaru
powietrza z jego środka. W celu zwiększenia wygody możesz oprzeć termofor na płaskiej powierzchni.Zakręć dokładnie kurek i sprawdź
jego szczelność, odwracając termofor szyjką do dołu.Na koniec nałóż pokrowiec.Po użyciu wylej wodę i powieś termofor otworem do
dołu, w celu jego wysuszenia.WażneTermofor może być używany przez dzieci zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.Przechowuj z
odkręconym korkiem, w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu.Chroń przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.Unikaj
kontaktu z urządzeniami grzewczymi i przechowywania w wysokiej temperaturze lub na słońcu.Unikaj długiego, bezpośredniego
kontaktu termofora bez pokrowca ze skórą.Nie obciążaj termoforu, gdy jest on napełniony wodą. Nie siadaj na nim, nie kładź ciężkich
przedmiotów. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w termoforze oraz na nim.Przed każdym użyciem upewnij się, że wyrób nie nosi
żadnych śladów uszkodzeń. W przypadku zniszczenia wyrzuć.Wyrób nie nadaje się do kuchenki mikrofalowej.
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