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Meleg-Hideg terápiás pánt



- Kérjük, forduljon orvosához szakmai tanácsért.
- Hibás termék javításával kapcsolatban forduljon a helyi viszonteladóhoz vagy a
gyártóhoz.
- A használat során időnként ellenőrizze a bőrét, ha kellemetlenséget érez, azonnal 
kapcsolja ki a készüléket.
- Egyes sérülések súlyosak lehetnek, ezért a készülék használata előtt kérje ki orvosa 
tanácsát. 
- A terméket az ajánlott testrészen alkalmazza. 
- A pánt nem alkalmas más gyártók által készített fűtőpárnával, hűtőtasakkal, 
tápegységgel vagy vezérlővel való használatra
- Ne módosítsa a berendezést a gyártó engedélye nélkül.
- Ne szedje szét a terméket
- Ne használja vágott, nyitott sebekre vagy törésekre.
- Ne használja ödémás területen, gyulladt bőrön, fején vagy a szív felett.
- Ne használjon semmiféle nehéz tárgyat a termék felett vagy használatakor.
- Ne húzza meg a huzalokat.
- Ne próbálja szétszerelni vagy javítani a hőmérséklet-szabályozót, AC / DC adaptert,
  Cabric fűtőbetétet, a Neo Cold hűtőtasakot.

Hűtőterápia

               

Fontos információk

- Ne használja hideg túlérzékenység esetén.
- A legjobb eredmény érdekében a Neo Cold hűtőtasakot legalább két órán át tartsa a 
fagyasztóban a használat előtt. 
- A használat előtt ellenőrizze a Neo Cold Pack szivárgását.
- A használat ne haladja meg a 20 percet.
- A hűtőtasakban levő gél nem ehető! Csak külső használatra.
- Ne tegye mikrohullámú sütőbe a Neo Cold Packet, és ne forralja fel.
- Ne tegye ki Neo Cold Pack közvetlen napfénynek.
- A hidegkezelés előtt távolítsa el a fűtőbetétet a pánt hálós zsebéből.
- Ne használja a fűtőbetétet és a Neo Cold hűtőtasakot egyidejűleg.
- Ne vágja el a Neo Cold Pack csomagot.
- A zselé színe megváltozhat az idő múlásával, de nem befolyásolja a hatékonyságát.
- Ne adja a Neo Cold csomagot kisgyermeknek, csak felnőtt  felügyelete mellett.
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Szimbólumok jelentése

Olvassa el a 
használati 
útmutatót  

Ne gyűrje és 
ne dofromálja a 
terméket

Ne szúrja át a 
terméket

Figyelem!

a melegítő
párnát ne 
mossa!

ne használjon

fehérítőt

ne tegye 
szárítógépbe

nem vasalható

ne nyomkodja
vagy csavarja 
szárításhoz

Olvasson el minden információt használat előtt
hideg vízben
kézi mosással

A helyi szabályok 
szerint semmisítse
meg.

LOT LOT

Alkalmazott 
szabvány 
type B

SN Sorszám

AC/DC Adapter Code : LW18-12V1.5A-X
X is the type of the AC plug which could be
A:Australia   B:Britain   C:China   E:Europe   U:USA/Taiwan/Japan

EN60601 orvosi
készülék

0120

Európai kereskedelmi
meghatalmazott

Gyártó

REF Referencia szám

A Meleg-Hidegterápiás övet a bőrre kell helyezni a kezelendő területen. Az öv az 
ízületnek megfelelően került kialakításra. 
A karbonszálas melegítőbetét infravörös melegterápiára javasolt. A kezelés hatására 
felmelegszik a terület, meggyorsul a vérkeringés, gyorsul a salakanyagok 
eltávolítása, ellazulnak az izmok, csökken az ízületi merevség, csökken a fájdalom 
és gyorsul a gyógyulási folyamat. 
A Neo Cold jégtasak hűtőkezelésre használható. Akut sérülés esetén a fájdalom, 
duzzanat és bevérzés csökkentésére használható.
A rugalmas pánt kompresszióval mérsékli a sérülés terjedését.
Az eszköz akut és krónikus fájdalom esetén egyaránt alkalmazható otthon és 
bármely helyszínen. 

A csomagoláson vagy használati utasításon feltüntetett adatok csak tájékoztató jellegűek, és 
nem helettesítik az egészségügyi szakember tanácsát, utasításait.



- Ne használják azok, akiknek ismert a hőérzékenysége.
- Nem javasolt gyermekek, csecsemők vagy állatok számára.
- Nem hagyja felügyelet nélküli gyermekkel vagy idősek személlyel. 
- Cukorbetegség, terhesség, magas vérnyomás, keringési probléma vagy 
  egyéb krónikus betegségek esetén kérje ki orvosa tanácsát.
- Hőallergia esetén ne alkalmazza.
- A használat ne haladja meg a 30 percet.
- Melegterápia megkezdése előtt vegye ki a hűtőtasakot a pántból
- Ne használja egyszerre fűtőbetétet és a hűtőtasakot. 
- Az adaptert olyan helyre kell csatlakoztatni, amely könnyen leválasztható.
- Húzza ki a hálózati áramforrást, ha nincs használatban.
- Ne használja, ha az elektromos csatlakozó, a hőmérséklet szabályozó, a tápegység nedves 
  vagy sérült.
- Ne üljön a fűtőbetétre. Ne helyezze a fűtőbetétet ágybetét vagy párna alá.
- Használat után pihenjen és igyon sok folyadékot.
- Tartsa távol tűztől vagy szélsőséges hőhatástól.
- Ne próbálja meg kinyitni és javítani a vezérlőt vagy a fűtőbetétet.
- Ne használja a fűtőbetétet olyan kenőcs készítményekkel, amelyek hőtermelő 
  összetevőket tartalmaznak. Bőr égési sérülést okozhatnak.
- Ne használjon olyan áramforrást, amely sérült.
- Kerülje el a fűtőbetét összehajtását, összegyűrését. 
- Tárolja száraz és tiszta helyen.
- Hagyja lehűlni tárolás előtt.

Neo Cold hűtőtasak

Hőmérséklet szabályzó

Pánt

Hálós zseb
helyezze be a 

vagy      Neo Cold hűtőtasakot

működtető gombn

30 perces Automatikus 
kikapcsolás jelzés

tépőzár 

3-állású  hőmérséklet
kijelző

kábel nyílása

AC / DC tápegység

Részletek

Melegterápia

karbon fűtőbetétet

karbon fűtőbetét

Fontos információk

- Ha a Neo Cold hűtőgélt véletlenül lenyeli, kérjük forduljon a legközelebbi sürgősségi 
   ellátóhelyre a szükséges diagnózishoz és kezeléshez.
- Ha a Neo Cold hűtőtasakot frissen vette ki a fagyasztóból, helyezzen el egy törölközőt
   a tasak és a bőr közé, hogy elkerülje a közvetlen érintkezést, ami fagyást okozhat.
- Ha a gél bútorra vagy bőrre jut, mossa le és öblítse le vízzel alaposan.
- Tárolja a Neo Cold hűtőtasakot a fagyasztóban, lapos és vízszintes helyzetben.
- Ne tegyen rá nehezéket a tárolás során.
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csatlakozó
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Termék ismertetése
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 2.  Melegterápiás kezelésrapy

    3-állású hőfokszabályzó

Helyezze be a fűtőbetétet a pánt hálós zsebébe
A kábelt vezesse át a pánton található nyíláson
Csatlakoztassa a hűmérséklet szabályzó csatlakozóját a hálózati adapterhez. 
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a fali csatlakozóhoz. 

321

321

A megfelelő hatás érdekében a fűtőszál narancsszínű fele kerüljön a 
pánt hálós belseje felé. 

 1.  Hidegterápiás kezelés

Működtetés Működtetés

Vegye ki a fűtőbetétet
a pánt hálós zsebéből

A szabályzó kábelét
vezesse át a pánt 
nyílásán

Nyomja         egyszer
az első melegítési fokozathoz

Nyomja         kétszer
a második melegítési 
fokozathoz

Nyomja         háromszor
a legmagasabb melegítési
fokozathoz

Nyomja         a kezelés után
a készülék kikapcsolásához

A hőmérséklet érzet a testhőmérséklet és/vagy a szobahőmérséklet 
függvényében változhat.
Nyomja meg a mûködtetõ gombot és válasszon magának egy 
kényelmes hõmérsékletet.

Ajánlások

Helyezze be a hűtött
Neo Cold hűtőtasakot a 
pánt hálós zsebébe

 Alacsony
hőmérséklet

Közepes
hőmérséklet

Magas
hőmérséklet

Kikapcsolás    

Figyelem: A fűtés 30 perc kezelés után automatikusan kikapcsol. 

42 C

45 C

50 C

OFF

3 2 13 2 1

Cold therapy within 20 minutes ; hot therapy within 30 minutes
Conditions of use: 0~40℃, less than 90% R.H., lower than 3,000 m.
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Helyezze azt a Thermedic pántot a kezelendő területre, amely az adott terület használatára 
javasolt. Állítsa be a megfelelő méretre. Ne húzza túl szorosra, mert ronthatja a 
keringést. 

A fűtébetetet nem szabad mosni! Nedves törlőkendővel szükség esetén megtörölheti
A csatlakozókba nem menjen víz!

Működtetés

Tisztítát．Karbantartás．Tárolás

Használat

 3.  Pánt használata
Távolítsa el a fűtőbetétet és a 
hidegtasakot és egyszerűen vegye fel a 
pántot. 

PW110  Thermedic Váll

PW120 Thermedic Könyök
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4Mosás előtt távolítsa el a fűtőbetétet és a hűtőtasakot
kézzel nyomkodja ki a pántot és felfüggesztve szárítsa meg.
Ne gyűrje, csavarja, ne tegye szárítógépbe, ne vasalja. 

NE MERÍTSE VÍZBE A HŰMÉRSÉKLET SZABÁLYZÓT ÉS A HÁLÓZATI ADAPTERT!

   
Langyos vízben mossa le a Neo Cold hűtőtasakot és törölje szárazra

fűtőbetét

Pánt

hűtőtasak
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Ne gyűrje, csavarja, ne tegye szárítógépbe, ne vasalja. 

Tartsa a Neo Cold hűtőtasakot a fagyasztóban, ha nem használja

tárolás

Mielőtt elteszi, hagyja felengedni. 

321 321

Tárolási/szállítási hőmérséklet: -25°C~70°C, alacsonyabb mint 93% RH,
Ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak. 
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Használat Használat

PW160 Thermedic Térd

PW170 Thermedic Boka

PW130 Thermedic Csukló

PW140 Thermedic Derék

PW150 Thermedic Comb
PW180 Thermedic Láb
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