
Kedves Vásárlónk!

Összeállítottunk Önnek néhány fontos infor
mációt a termék használatával kapcsolatban.  
Kérjük, hogy ezt figyelmesen olvassa végig, 

hogy a termék hosszú ideig jó szolgálatot tegyen Önnek. 

A Tchibo csapata

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. 
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hu   Használati útmutató

Hűsítő  
szempárnák



Rendeltetés

 A hűsítő szempárnák ellazulásra és a közérzet  javítására 
szolgálnak – a szemek elsötétítésével pedig már szoba
hőmérsékleten is kifejtik hatásukat. A hűsítő szempárnák 
mindkét oldalukon használhatók. 

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

A hűsítő szempárnák zselégolyókkal vannak megtöltve.  
Ezek a meleg vízfürdőben, illetve a hűtőszekrényben 
 felveszik a hőt, illetve a hideget, eltárolják, hogy később 
átadhassák az emberi testnek. 

Kérje ki orvosa véleményét! 

•  Fájdalmak vagy panaszok, illetve egyéb speciális prob
lémák esetén, mint pl. szemgyulladás, bepirosodott 
 szemek, árpa stb., valamint ha orvosi kezelés alatt áll,  
pl. szürke vagy zöldhályog miatt, illetve ha szemcseppet 
használ, kérdezze meg orvosát, hogy a felmelegített vagy 
lehűtött szempárna használata  az Ön számára veszély
telene. 

• Mielőtt használni kezdené a hűsítő szempárnát, távolítsa 
el a kontaktlencséket. 

•    Amennyiben fájdalmat észlel vagy egyéb panaszok 
 lépnének fel, azonnal távolítsa el a szempárnát. 



• Ne használja a felmelegített szempárnákat gyulladás, 
 keringési panaszok, lázas megbetegedések vagy 
 csökkent idegi érzékenység esetén. 

• A lehűtött szempárnákat megszakítás nélkül legfeljebb 
10 percig használja. 

VESZÉLY gyermekek esetében 

• A termék nem játékszer. A termék 6 éves kor feletti 
 gyermekeknél kizárólag felnőtt felügyelete mellett 
 használható. A kisgyermekeket tartsa távol a terméktől. 

• Ne használja a terméket kisgyermek fogzásának meg
könnyítésére! Ügyeljen arra, hogy gyerekek ne harapja
nak a hűsítő szempárnába, illetve hogy ne rágják azt.  
A szempárnában található zselé nem mérgező, de ha 
gyermekénél panaszok lépnek fel, forduljon orvoshoz. 

• Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe 
kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn! 

VESZÉLY - tűzveszély

•  A hűsítő szempárnákat csak vízfürdőben szabad felme
legíteni. A szempárnákat nem szabad a mikrohullámú 
 sütőben, és semmi esetre sem szabad az elektromos 
 sütőben vagy a gázsütőben melegíteni. Felmelegítés 
 közben ne hagyja felügyelet nélkül a szempárnákat. 



•  A szempárna túlmelegedése vagy túlzott lehűlése (mély
hűtőben való tárolás esetén) kárt okozhat a szempárnák
ban, és akár tüzet is okozhat. Éppen ezért feltétlenül 
tartsa be az ebben az útmutatóban megadott értékeket. 

VIGYÁZAT - égési sérülések és erős lehűlés veszélye

• Hőérzékelési zavarokkal küzdő személyek nem, vagy csak 
szobahőmérsékleten használhatják a terméket. Kisgyere
kek érzékenyebben reagálnak a hőre. Bizonyos betegsé
gek, mint pl. a cukorbetegség, 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 lehűtött 
terméket 6 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. 

• A szempárna melegítését csak felnőtt személy végezheti. 

• Már a 41 °C feletti hőmérséklet is okozhat égési sérülé
seket! A bőr égési sérüléseinek és erős lehűlésének 
 megelőzése érdekében használat előtt ellenőrizze a 
 párna hőmérsékletét csuklója belső oldalán. 



• A szempárnákat a hűtőszekrényben, és ne a fagyasztó
ban hűtse le. A fagyasztóban lehűtött szem párna adott 
esetben már néhány perc elteltével fagyási sérüléseket 
okozhat. 

• A szemkörnyék hideg borogatásához a hőmérséklet  
ne legyen túl alacsony. A lehűtött szempárnát max. 
10 percig használja megszakítás nélkül. Erős lehűlés 
 veszélye áll fenn! 

VIGYÁZAT - egészségkárosodás

•  A terméket huzamosabb ideig használni tilos. Az alkal
mazást követően hagyjon elegendő időt testének a 
 regenerálódásra, mielőtt ismét felhelyezi a hideg vagy 
meleg szempárnát. 

• Ne használja a terméket sérült bőrfelületen. 

• A szempárnát csak külsőleges használatra tervezték.  
Tartalma nem ehető. Ha a tartalma bőrrel érintkezik   
pl. a fólia megsérülése esetén  folyó víz alatt mossa le 
az érintett bőrfelületeket. 



FIGYELEM – anyagi károk

• Ne melegítse túl és ne hűtse túl a szempárnákat.  
A túlhevítés vagy a túlzott lehűtés károsíthatja a zselé
golyókat, illetve kirepesztheti a szempárnát. Mielőtt 
 hozzáérne a sérült szempárnához, várja meg, amíg az 
szobahőmérsékletű lesz. A sérült zselés párnát többé 
nem szabad használni. 

• A terméket mikrohullámú sütőben, sütőben és grillen 
melegíteni tilos. 

• Ne melegítse közvetlenül fémen. 

• Ne tegye a szempárnákat a fagyasztóba. Nem szabad  
0 °C alatti hőmérsékletnek kitenni őket. 

• Ne gyakoroljon nyomást a hűsítő szempárnára. 

• Óvja a szempárnát az éles és hegyes tárgyaktól. 

Használat

Használhatja a szempárnákat felmelegítve/lehűtve, vagy 
szobahőmérsékleten, egyszerűen sötétítésként. Már akkor 
is segít Önnek abban, hogy ellazulhasson. 

  M Minden használat előtt ellenőrizze, hogy sértetlene a 
szempárna. A sérült szempárnát ne használja tovább. 



  M A felmelegítés vagy lehűtés után csak egy vékony 
 ruhával fogja meg a szempárnát, hogy elkerülje a  
túl magas vagy túl alacsony hőmérsékletek miatt 
 bekövetkeztő sérüléseket. 

  M A felhelyezés előtt ellenőrizze a hőmérsékletet  
a csuklója belső oldalán. 

  M Szükség esetén helyezzen egy extra kendőt a szeme 
és a szempárna közé. 

Szempárna melegítése

Vigyázat – égési sérülések! Ha túlhevíti, a szempárna 
felfújódhat és kipukkanhat. Felmelegítés közben ne hagyja 
felügyelet nélkül a szempárnát. Ha felfújódik a párna, 
azonnal hagyja abba a melegítést. 

  M Helyezze a szempárnát egy edénybe kb. 5 percre,  
max. 60 °Cos vízbe. A víz nem forrhat! Az edényben 
legyen elegendő víz, hogy a szemárna ne érjen hozzá 
az edény forró aljához. Ne csupasz kézzel vegye ki a 
szempárnát, hanem egy fa fogóval vagy hasonlóval – 
forrázási sérülések veszélye! 

Szempárna hűtése

  M Helyezze a szempárnákat kb. 2 órára a hűtőszekrénybe 
(ne a fagyasztóba). Ezt követően máris használhatók.  



Tisztítás / tárolás

  M Szükség esetén nedves ruhával törölje le a hűsítő 
szempárnákat. Száraz, hűvös, közvetlen napfénytől 
 védett helyen tárolandó. 

Hulladékkezelés

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

Fólia: PVC / zselégolyók: glicerin, víz, 2propénsav, homom
polimer, nátriumsó, polietilénglikol, káliumszorbát, 
1,2propilénglikol 

Cikkszám: 395 935
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