ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Φυσικό πακέτο πρόσδεσης STADTHOLDER® µε θερµότητα για πολλαπλές εφαρµογές.
Το ανθεκτικό και σταθερό πακέτο πρόσδεσης STADTHOLDER® είναι γεµάτο µε µοναδική
τύρφη ‘moor’ γνωστή για τις θερµικές της ιδιότητες.
Προβλεπόµενη χρήση: κατά του πόνου και της µυϊκής δυσκαµψίας.
Τα πακέτα πρόσδεσης STADTHOLDER® µπορούν εύκολα να θερµανθούν στο φούρνο
µικροκυµάτων (µέγιστο 600 Watt), σε θερµαντήρα συσκευασίας (µέγιστο 55 °C) ή σε
ζεστό νερό (σε µπεν µαρί!).
Σηµαντικό!
• Πρώτα συµβουλευτείτε το γιατρό/θεραπευτή σας πριν από τη θεραπευτική
εφαρµογή
• Η υπερθέρµανση µπορεί να βλάψει το πακέτο πρόσδεσης. Οι κατεστραµµένες
συσκευασίες πρόσδεσης δεν µπορούν πλέον να θερµαίνονται ή/και να
χρησιµοποιούνται
• Μην θερµάνετε το πακέτο πρόσδεσης στο φούρνο ή στη σχάρα
• Μετά τη θέρµανση του πακέτου πρόσδεσης, καλύψτε το µε προστατευτικό
κάλυµµα, π.χ. µια πετσέτα, για την προστασία του δέρµατος (για την πρόληψη
ερεθισµού/καύσης του δέρµατος)
• Οι διαρροές πακέτων πρόσδεσης µπορούν να προκαλέσουν λεκέδες σε ρούχα,
έπιπλα, κλινοσκεπάσµατα κ.λπ.
• Όχι για κατανάλωση, µόνο για εξωτερική χρήση
• Το πακέτο πρόσδεσης µπορεί να στεγνώσει όταν δεν χρησιµοποιείται για µεγάλο
χρονικό διάστηµα
• Θεραπεία διάρκειας: περίπου 20 έως 30 λεπτά ανά συνεδρία

Αντενδείξεις θερµικής θεραπείας µε πακέτο πρόσδεσης:
• Καρδιαγγειακές παθήσεις
• Ασθένειες του κυκλοφορικού συστήµατος
• Λοιµώξεις που εµπεριέχουν πυρετό
• Τοπικές φλεγµονές και τραυµατισµοί
• Φλεγµονώδεις ρευµατικές ασθένειες
• Όγκοι που δεν έχουν υποβληθεί σε αγωγή
• Υπερθυρεοειδισµός
• Διαβήτης Mellitus
Προσοχή µε:
Ορθοστατική δυσανεξία ή ορθοστατική υπέρταση
Θέρµανση του πακέτου:
Μικροκύµατα
Είναι σηµαντικό! Καθαρίστε την περιστρεφόµενη πλάκα µέσα στο φούρνο
µικροκυµάτων πριν από τη θέρµανση του πακέτου.Φροντίστε να αφαιρέσετε τα ψίχουλα
ψωµιού και άλλα υπολείµµατα τροφίµων.
Ο χρόνος θέρµανσης για τα µικροκύµατα εξαρτάται από το µέγεθος (µάζα) του πακέτου
πρόσδεσης και την ισχύ. Ξεκινήστε µε χαµηλή ισχύ και σύντοµο χρόνο θέρµανσης.
Πατήστε το πακέτο πρόσδεσης για να κατανείµετε τη θερµότητα. Νιώστε την παρεχόµενη

θερµότητα και, εάν είναι απαραίτητο, αυξήστε την ισχύ του φούρνου µικροκυµάτων µε
µικρά βήµατα µέχρι να βρείτε το σωστό συνδυασµό ισχύος και χρόνου θέρµανσης για να
ζεσταθεί αρκετά το πακέτο πρόσδεσης. Παρακαλείστε να προσέχετε η θερµοκρασία του
πακέτου πρόσδεσης να δίνει την αίσθηση της άνετης ζεστής και να µην είναι πολύ ζεστή.
Θερµαντήρας συσκευασίας
Ρυθµίστε τη θερµοκρασία του θερµαντήρα συσκευασίας στους 55 °C κατ’ ανώτατο όριο
και ελέγξτε ότι µια άθικτη σχάρα PVC στο κάτω µέρος προστατεύει το πακέτο πρόσδεσης
από την άµεση επαφή µε το κάτω µέρος της θερµάστρας.
Το πακέτο πρόσδεσης µπορεί να αποθηκευτεί σε θερµαντήρα συσκευασίας γεµάτο µε
καθαρό νερό στη σωστή θερµοκρασία για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Ποτέ µην
χρησιµοποιείτε ένα αιχµηρό αντικείµενο για να αφαιρέσετε το πακέτο πρόσδεσης από το
θερµαντήρα συσκευασίας.
Σε ζεστό νερό
Θερµαίνετε ένα µεγάλο σκεύος µαγειρικής µε νερό σε µέγιστη θερµοκρασία 90 °C. Μην
αφήνετε το νερό να βράσει. Αφαιρέστε το σκεύος από τη φωτιά και βυθίστε το πακέτο
πρόσδεσης στο ζεστό νερό για περίπου 7 λεπτά. Βεβαιωθείτε ότι το πακέτο πρόσδεσης δεν
έρχεται σε άµεση επαφή µε καυτά στοιχεία που µπορεί να προκαλέσουν την τήξη του
εξωτερικού στρώµατος της συσκευασίας. Εάν είναι απαραίτητο, ρυθµίστε το χρόνο
θέρµανσης ανάλογα µε το µέγεθος (µάζα) του πακέτου. Μην αφήνετε το νερό να βράσει
για να αποφευχθεί η υπερθέρµανση.
Καθαρισµός:
Καθαρίστε το πακέτο κάτω από τρεχούµενο νερό έως 30 °C. Μην χρησιµοποιείτε ισχυρά
καθαριστικά ή/και βούρτσα, κ.λπ.
Αφαίρεση:
Το πακέτο περιέχει µόνο µη τοξικά υλικά και µπορεί να απορρίπτεται µε τα συνήθη οικιακά
απόβλητα.
Τηρήστε τυχόν τοπικούς κανονισµούς διάθεσης αποβλήτων.
Παρατηρήσεις:
Εάν έχετε τυχόν ερωτήσεις, παράπονα ή/και αναφορές περιστατικών, επικοινωνήστε µε
τον προµηθευτή σας ή στείλτε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στη διεύθυνση
info@dillenburg.com.

