PRODUKTBLAD

Shoulder Pad & Reactivator
ART NO

NAVN

65 140

Shoulder Pad

65 121

Reactivator

PRODUKTBESKRIVELSE

Vidamic Shoulder Pad er en ergonomisk utformet
varmepute for varmebehandling av nakke og skuldre.
Varmebehandling er en vanlig behandlingsmetode for
forebygging av stivhet i muskler og ledd. Behandlingen
kan også brukes for lindring av belastningsskader og
smerter, oppmyking og rehabilitering. Vidamic
Shoulder Pad virker avstressende og forebyggende.
Varmebehandlingen gir en behagelig og effektiv
stimulering av muskulaturen i en time.
Varmeputen lades ved hjelp av damp, og aktiveres
enkelt av brukeren med et enkelt knappetrykk.
Aktivering kan skje lenge etter selve oppladingen.
OBS! Puten er meget varm rett etter
kokingen/oppladingen. For at saltvannet i puten skal
aktiveres, må den avkjøles. Ikke legg den rett på
huden. Beskytt huden med håndduk el.l. Kokeren
rengjøres ofte og vannet byttes regelmessig.
Tips - ha 2 ss eddik i vannet og la det stå over natten.
La timeren gå tilbake av seg selv, den skal ikke vris
tilbake.

VIKTIG!
1. Når varmeputen er brukt, reaktiver den igjen så raskt
som mulig.
2. Sørg for at vannet i beholderen alltid rekker opp til
markeringen.
3. Trykk aldri på metallknappen i puten mens den enda
er varm.
4. Bruk varmeputen regelmessig eller ved behov.
MILJØFORDELER

Ufarlig innhold, samme salt som brukes i
næringsmiddelindustrien.
MATERIALER

Væsken i Shoulder Pad inneholder vann og
natriumacetatpulver (salt).
Selve puten er i myk PVC, kadmium- og blyfri (samme
kvaliteten brukes i blodposer).
TEKNISK/KJEMISK INFORMASJON

Oppfyller kravene i EUs direktiv for elektriske
apparater EN55014:1993 og EN 50082-1:1992 og er
CE-merket.
Oppfyller kravene i EUs RoHS direktiv om
begrensning av tungmetaller.
Vidamic oppfyller produsentansvaret for elektriske
artikler gjennom medlemskap i RagnSells. Se mer på
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