
    

Návod na použitiesk

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

Gélové obklady

Rešpektujte návod  
na použitie!



Vážení zákazníci!

Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok použí-
vajte len spôsobom opísaným v  tomto návode, aby nedopatrením
nedošlo k poraneniam alebo škodám. Uschovajte si tento návod na
neskoršie použitie. 
Ak výrobok postúpite inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Váš tím Tchibo

Používanie
Obklady neaplikujte priamo na pokožke, ale ich vždy dodatočne 
podložte mäkkou, suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna 
(napr. malý uterák pre hostí a pod.). 
Aplikácia tepla – na podpornú liečbu bolesti brucha, stiahnutých
svalov a bolestí svalov (výborne pomáha aj pri chladných rukách 
a chodidlách) 



  Obklady vložte na cca 5 minút do hrnca s vodou horúcou max. 
60 °C. Voda nesmie byť vriaca! V hrnci musí byť dostatok vody,
aby sa obklady nedotýkali horúceho dna hrnca. Obklady vyberte
drevenými kliešťami a pod., nie prstami – nebezpečenstvo 
obarenia! Skôr než obklady budete aplikovať na vašom dieťati,
nechajte ich dostatočne vychladnúť. 

Aplikácia chladu – na podpornú liečbu vyvrtnutí, podliatín, 
opuchov, pomliaždenín, bolestí zubov, bolestí hlavy, pichnutia
hmyzom

  Obklady vložte na cca 2 hodiny do chladničky (nie do mrazničky!).
Následne sú pripravené na okamžité použitie. 

Čistenie / Skladovanie
• V prípade potreby gélové obklady poutierajte vlhkou handričkou.

Skladujte ich na chladnom a suchom mieste bez priameho 
slnečného svetla.
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Obklady zodpovedajú požiadavkám smernice EÚ
93/42/EHS pre zdravotnícke prostriedky.

výrobca:                   Handelshaus Dittmann GmbH
Kissinger Str. 68, 
97727 Fuchsstadt, Germany

dátum výroby:         2019-03
(rok/mesiac):

kód šarže:            V2019375307

používať pri teplotách:          od +5 °C do +40~45 °C 
(spodný a horný teplotný rozsah)
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Číslo výrobku: 375 307



Bezpečnostné upozornenia
Účel použitia
Na aplikáciu tepla a chladu. Môžu tlmiť ťažkosti, napr. pri bolestiach
brucha, natiahnutých svaloch, bolestiach svalov, opuchoch, pichnu-
tiach hmyzom, vyvrtnutiach, podliatinách, pomliaždeninách, boles-
tiach zubov a hlavy. 
Obklady nepoužívajte na poranenej pokožke, pri Raynaudovom 
syndróme, ani po požití liekov proti bolesti. 
Teplé obklady nepoužívajte pri zvýšenej teplote alebo pri zápaloch. 
V týchto prípadoch sa obklady smú používať len na chladenie. 

NEBEZPEČENSTVO pre deti
• Nepoužívajte ako podporu pri prerezávaní zubov malých detí!

Dbajte na to, aby deti nehrýzli do gélových obkladov, ani ich nežuli.
Gél v obkladoch nie je jedovatý, ale obsahuje horké látky na zabez-
pečenie toho, že dieťa výrobok nebude hrýzť, ani neprehltne gél,
resp. ho znovu vypľuje. 

• Tento výrobok nie je hračka. Výrobok udržujte mimo dosahu detí. 



• Gélové obklady sa smú používať len pod dohľadom dospelých.
• Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. 

Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusenia! 

VAROVANIE pred popáleninami a podchladením
• Gélové obklady nesmú používať osoby s poruchou vnímania tepla

alebo chladu. Malé deti reagujú na teplo a chlad citlivejšie. Isté
ochorenia, ako napr. cukrovka, môžu byť spojené s poruchami 
vnímania teploty. Postihnuté osoby alebo osoby s podlomeným
zdravím si príp. ani nemusia všimnúť, že im je príliš horúco alebo
príliš chladno. Preto nepoužívajte tento výrobok na deťoch mladších
ako 3 roky, na osobách odkázaných na pomoc, chorých osobách,
resp. na osobách s poruchou vnímania tepla alebo chladu. 
Pri pochybnostiach o priaznivých účinkoch na vaše dieťa alebo pri
problémoch s krvným obehom požiadajte najskôr svojho lekára 
o konzultáciu.

• Na vylúčenie popálenín alebo podchladenia otestujte teplotu výrobku
pred použitím na vnútornej strane zápästia.



Nezabúdajte, že popáleniny môžu vznikať aj pri teplotách okolo 
41 °C. Závisí to vždy od trvania aplikácie! Obklady neaplikujte
priamo na pokožke, ale ich vždy dodatočne podložte mäkkou,
suchou handričkou nepúšťajúcou vlákna (napr. malý uterák pre
hostí a pod.). 

• Gélové obklady vychladzujte v chladničke, nie v mrazničke. 
Obklady vychladené v mrazničke by mohli príp. už po niekoľkých
minútach používania spôsobiť omrzliny!

• Pri chladivej aplikácii v oblasti hlavy nesmie byť teplota výrobku
príliš nízka. Vychladené gélové obklady neaplikujte dlhšie ako 
cca 10 minút bez prestávky. Nebezpečenstvo podchladenia!

• Obklady počas rokov strácajú svoj objem. Keď sa objem značne
zmenšil, vymeňte výrobok za nový.  

• Po použití nechajte svojmu telu dostatočnú dobu na regeneráciu 
pred opätovným použitím teplého alebo chladivého gélového obkladu. 

• Obklady sú určené len na vonkajšie použitie. Obsah sa nesmie 
konzumovať. 



Pri kontakte pokožky s obsahom obkladu – napr. pri poškodení
fólie – umyte postihnuté miesta na pokožke pod tečúcou vodou. 

POZOR – Vecné škody
• Neprehrievajte ani nepodchladzujte gélové obklady, mohli by sa 

tým poškodiť. 
• Obklady udržujte mimo dosahu špicatých a ostrých predmetov. 
• Skôr než sa poškodeného gélového obkladu dotknete, nechajte ho

vychladnúť/zohriať na izbovú teplotu. Nepoužívajte ho viac, ani ho
neopravujte alebo nemodifikujte. 

• Výrobok nie je vhodný na zohrievanie v mikrovlnnej rúre alebo 
v rúre na pečenie.

• Gélové obklady neukladajte do mrazničky. Nesmú sa vystavovať
teplotám pod 0 °C.

• Gélové obklady nestláčajte. 

Likvidácia

• Zlikvidujte výrobok v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami.
Informácie vám poskytne vaša obecná alebo mestská správa. 


