
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА 

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ 

ЗАГРЯВАЩ ПЛАСТИР ЗА БОЛКИ В 

РАМЕНАТА И ВРАТА 

 

Област на приложение: За облекчаване на мускулни 

и ставни болки и оплаквания. 

Указания: Кожата на мястото на приложение трябва 

да бъде суха и чиста. Пакетчето следва да се отвори с 

ръка (да не се отрязва) и да се извади затоплящият 

компрес.. Затоплящият компрес да се постави със 

залепващата страна върху болезненото място върху 

кожата. След използване затоплящият компрес да се 

издърпа бавно. След отваряне на опаковката 

затоплящият компрес се активира в рамките на 1 

минута и се затопля в рамките на 5 минути. 

Затоплящият компрес се активира от въздуха - 

пакетчето да се отвори едва когато затоплящият 

компрес трябва да бъде приложен. 

Затоплящият компрес е предвиден за еднократна употреба. 

Само за външно приложение. 

Нормално е след сваляне на затоплящия компрес да се наблюдава леко зачервяване на кожата - ако Вашата кожа е 

още зачервена часове по-късно, трябва да преустановите приложението на затоплящия компрес, докато 

зачервяването отзвучи напълно. 

Предwпредителни указания: 

При погрешно приложение затоплящият компрес може да доведе до рани от изгаряния и при по-ниска 

температура. 

Спазвайте указанията и редовно проверявайте мястото на приложение. 

За да не възниква риск от образуване на рани от изгаряне: 

- Осигурете циркулация на въздух над затоплящия компрес и не прилагайте натиск, например като лежите или 

седите върху затоплящия компрес или носите тясно прилепнало облекло върху затоплящия компрес. 

- Ако затоплящият компрес е неприятно горещ или се образува кожен обрив, незабавно прекратете приложението 

на затоплящия компрес. 

- Приложението на този загряващ компрес трябва да се извършва с внимателен контрол при лица, които не могат 

сами да свалят продукта, като например по-възрастни лица или лица с увреждания. 

- Затоплящият компрес да не се използва по време на сън. 

- Да не се прилага по-дълго от 8 часа на ден (= период от 24 часа). 

- Да не се прилага на друга част от тялото, различна от врата и раменната област. 

- При продължаващи или влошаващи се симптоми потърсете лекар. 

- Не използвайте продукта при менструални оплаквания или синдром на раздразненото черво. При чувствителна 

или възрастна кожа залепете затоплящия компрес върху облеклото. 

Моля обърнете се преди приложение на това изделие към Вашия лекар или фармацевт, ако: 

- страдате от лошо кръвоснабдяване или сърдечно заболяване 

- страдате от диабет 

- страдате от нервни увреждания или ограничаване на сензитивните функции 

- страдате от кожно заболяване 

- страдате от ревматоиден артрит 

- сте бременна 



- за да се реши дали за Вас е уместна топлинна терапия 

НЕ е допустимо следното: 

- Приложение на затоплящия компрес при деца до 12-годишна възраст 

- Приложението на затоплящия компрес при лица с анамнеза за алергични  реакции към лекарства или козметика. 

- Приложение на затоплящия компрес на зачервено или възпалено място или на място, на което има кожни 

драскотини, кръвоизливи или кожни дразнения. 

- Приложението върху места по тялото, на които не се усеща образуване на топлина. 

- Приложението в комбинация с други топлинни източници или в близост до такива. 

- Приложението при пациенти на легло или пациенти със склонност към кървене от кожни язви. 

- Изгаряне на затоплящия компрес. 

- Разтриване на затоплящия компрес - топлината може да бъде освободена в рамките на няколко минути. 

- Разрязване, разкъсване или сгъване на затоплящия компрес. 

- Третиране в микровълновата печка или друг опит отново да се загрее затоплящият компрес. 

- Директен контакт на затоплящия компрес с вода или други течности. 

- В комбинация с кремове, втриващи се средства, спрейове или лосиони, които се нанасят върху кожата. 

Съхранение/Минимален срок на годност: 

Да се съхранява на недостъпно за деца и домашни животни място. 

Да се съхранява на прохладно, сухо място и защитен от директна слънчева светлина. 

Да се прилага само до посочената върху пакетчето дата на минимална годност. 

Съставни вещества на затоплящия компрес:желязо, активен въглен и вода. 

Съставните вещества могат да бъдат вредни при поглъщане или при директен контакт с кожата или с 

очите. 

При поглъщане устата да се изплакне с вода. 

При директен контакт с кожата или с очите веднага да се измие, респ. изплакне с вода. 

В двата случая незабавно трябва да бъде потърсен лекарски съвет. 

Отстраняване: Да се изхвърля с нормалния битов отпадък; затоплящият компрес НЕ трябва да бъде изгарян. 

Съдържание: 1 затоплящ компрес за еднократна употреба 29 х 9 см 

 

Спазвайте пълните указания и противопоказния в настоящото ръководство за употреба и редовно 

проверявайте мястото на приложение! 

Код на партидата:. Да се използва до: отпечатано върху дъното на флакона 

  Да се използва еднократно! 
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