
Kedves Vásárlónk!

A hűsítő csuklópántok szuperabszorbens polimerrel van-
nak megtöltve. Hideg vízfürdőben a szuperabszorbens 
polimer zselét képez. A zselé elraktározza a hideget, 
majd  átadja az emberi testnek. A hűsítő csuklópántok 
kiala kítása többkamrás, így biztosított a szuperabszor-
bens polimer egyenletes eloszlása.

Kívánjuk, legyen öröme a termék használatában!

A Tchibo csapata
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Biztonsági előírások 

Az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében, 
csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket. 
Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később 
 ismét át tudja olvasni. Amennyiben megválik a terméktől, 
az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

 A hűsítő csuklópántokat a csukló huzamosabb ideig történő 
hűtésére tervezték, pihenésre, illetve a közérzet javítására 
szolgálnak. 

A termék magánjellegű felhasználásra alkalmas, üzleti, 
 terápiás vagy gyógyászati célokra nem használható.

A hűsítő csuklópánt ...

...  külsőleges használatra alkalmas.  
A szuperabszorbens polimert tilos lenyelni. Amennyiben 
valaki lenyelné, azonnal forduljon  orvoshoz, és mielőbb 
hánytassa meg. A szuperabszorbens polimer lenyelése-
során, az magába szívja a testfolya dékok nagy részét.  
Ez súlyos egészségkárosodáshoz  vezethet.

… sérült bőrön nem használható.



...  nem használható keringési panaszok vagy vérellátási 
 zavarok esetén.

...  nem játékszer! Olyan helyen tárolja, ahol gyermekek 
nem férhetnek hozzá. Csak felnőtt felügyelete mellett 
szabad használni.

...  nem használható, ha a csuklópánt meg van sérülve. Ha  
a zselé érintkezik a bőrrel, mielőbb mossa le folyó vízzel. 

...  nem használható, ha túl hidegre hűlt. Ha kellemetlennek 
érzi a hőmérsékletét, azonnal távolítsa el a csuklójáról. 
Szükség esetén csavarjon egy darab szövetet vagy egy 
vékony törölközőt a csuklójára, mielőtt felhelyezné a 
csuklópántot.

...  nem használhatják olyan személyek, akik nem érzékelik 
megfelelően a meleget vagy a hideget. A kisgyermekek 
érzékenyebben reagálnak a hőre és a hidegre, mint a 
 felnőttek. Bizonyos betegségek, mint pl. a cukorbeteg-
ség, hőérzékelési zavarokkal járhatnak. A fogyatékkal 
élő és időskori gyengélkedésben szenvedő személyek 
esetleg nem tudják jelezni, ha túl melegük van, vagy 
 fáznak. Ezért ne használja a terméket 3 évesnél fiatalabb 
gyermekeknél, tehetetlen, beteg, illetve hőt és hideget 
nem érzékelő személyeknél. Ha kétségei támadnak vagy 
 keringési zavarai vannak, a használat előtt kérdezze meg 
orvosát.



Vegye figyelembe: 

• Az aktivált hűsítő csuklópántot a hűtőszekrényben sza-
bad lehűteni, a fagyasztóban nem. A túlságosan lehűtött 
csuklópánt (pl. a fagyasztóban tárolt) már pár perc alatt 
fagyási sérülést okozhat, és a hűsítő csuklópánt is sérül-
het.

• Óvja a hűsítő csuklópántot az éles és hegyes tárgyaktól.

• Tartsa távol sós víztől, benzintől, gázolajtól, olajos 
 folyadékoktól, alkoholtól, fehérítőszertől vagy klórtól. 
Ezek kárt tehetnek a hűsítő csuklópántban.

• Ne gyakoroljon nyomást a hűsítő csuklópántra.

• Ne tárolja a hűsítő csuklópántot összehajtva, amíg még 
nedves. Ez kellemetlen szag- és penészképződéshez 
 vezethet. Mielőtt eltenné a hűsítő csuklópántot, hagyja 
jól szellőző helyen teljesen megszáradni. 

Hűsítő csuklópántok (anyaga): poliészter 
Zselés golyók: szuperabszorbens polimer

Cikkszám: 613 142



Használat

A hűsítő csuklópánt lehűtése

1. Tegye a hűsítő csuklópántot kb. 40 percre hűtő-
fürdőbe. Közben gyúrja át néhányszor a hűsítő 
 csuklópántot, hogy a zselét egyenletesen eloszlassa 
az egyes kamrákban.

2. A megadott idő eltelte után vegye ki a vízből a hűsítő 
csuklópántot. Törölje szárazra, majd gyúrja át még 
egyszer jól, így egyenletes lesz a hűtőhatása.

3. Terítse ki a hűsítő csuklópántot nedvességnek 
 ellen álló felületen, amíg érzetre száraz nem lesz.  
Ha szükséges, terítsen alá két törölközőt. Ezt köve-
tően a hűsítő csuklópánt azonnal használható. 

A hűsítő csuklópánt használata

  M Minden használat előtt ellenőrizze, hogy sértetlen-e  
a hűsítő csuklópánt. A sérült hűsítő csuklópántot ne 
használja tovább! Azonnal ártalmatlanítsa!

  M Felhelyezés előtt ellenőrizze a hőmérsékletét csuklója 
belső felületén.



  M Helyezze a 
hűsítő csukló-
pántot a csuk-
lója köré, majd 
zárja össze a 
 tépőzárt.

  M  Vegye le a hűsítő csuklópántot, ha hűsítő hatása 
kellemet lenné válik.

Tisztítás

  M Szükség esetén nedves ruhával törölje le a hűsítő 
csuklópántot. 

  M Erősebb szennyeződés esetén mossa ki a hűsítő csuk-
lópántot kézzel, enyhe, semleges szappanos vízben.  
Ne használjon tisztítószert, mosószert vagy maró 
vegyszert. Ezek tönkre tehetik a szuperabszorbens 
polimert, vagy csökkenthetik hatékonyságát.



Tárolás

  M Mielőtt eltenné a hűsítő csuklópántot, hagyja teljesen 
megszáradni. Akár több napig is eltarthat, amíg telje-
sen kiszárad.

  M Terítse ki a hűsítő csuklópántot jól szellőző helyen,  
pl. ruhaszárító kötélre, ruhaállványra stb.

  M A hűsítő csuklópánt akkor száradt meg teljesen, ha  
a szuperabszorbens polimer teljesen kemény.

  M Hűvös, közvetlen napfénytől védett helyen tárolja. 

Hulladékkezelés

A környezetvédelem érdekében: A terméket a hatályos 
 jogszabályoknak és szabályozásoknak megfelelően helyez-
ze el a hulladékgyűjtőben. További információért forduljon 
az illetékes települési vagy városi hivatalhoz.
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