PRODUKTBLAD

Shoulder Pad & Reactivator
ART NO

NAME

65140

Shoulder Pad

65121

Reactivator

PRODUKTBESKRIVELSE

Vidamic Shoulder Pad er en ergonomisk udformet og
varemærkebeskyttet varmepude til varmebehandling
af nakke og skuldre. Varmebehandlingen er en
anerkendt behandlingsmetode til forebyggelse af
stivhed i led og muskler. Behandlingen kan også
anvendes til lindring af belastningsskader,
rehabilitering, smertelindring samt blødgøring. Vidamic
Shoulder Pad virker afstressende og forebygger
arbejdsskader.
Varmebehandlingen giver en behagelig og effektiv
stimulering af muskulaturen i løbet af en times tid.
Varmepuden oplades ved hjælp af damp og aktiveres
nemt af brugeren med et enkelt tryk på knappen.
Aktivering kan ske lang tid efter selve opladningen.
OBS! Puden bliver meget varm lige efter kogningen.
For at saltopløsningen i puden kan aktiveres, skal den
blive kølig. Læg den ikke direkte på huden, med
beskyt med et viskestykke eller lignende. Vær
omhyggelig med at rengøre kogeren ofte og udskift
vandet regelmæssigt. Tips - put 2 spiseskefulde eddike
i vandet og lad det stå henover natten. Vrid aldrig
timeren tilbage, lad den gå tilbage af sig selv.

VIGTIGT!
1. Når varmepuden er anvendt, reaktiver den igen så
hurtigt som muligt.
2. Sørg for at vandet i beholderen altid når op til
markeringen.
3. Tryk aldrig på metalknappen i puden imens den
stadigvæk er varm.
4. Anvend varmepuden regelmæssigt til forebyggelse,
eller efter behov.
MILJØMÆSSIGE FORDELE

Ufarligt indhold, saltet anvendes i
levnedsmiddelindustrien.

MATERIALE

Væsken i Shoulder Pad indeholder vand og
natriumacetatpulver (salt).
Pose i blød PVC – kadmium og blyfri (samme kvalitet
anvendes i blodposer).
TEKNISK/KEMISK INFORMATION

Opfylder kravet i EU’s direktiv for elektriske apparater
EN55014:1993 og EN 50082-1:1992 og er CE-mærket.
Opfylder kravet i EU:s RoHS direktiv om begrænsning
af tungmetaller.
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Vidamic opfylder producentansvaret for elartikler
gennem medlemskab i Elkretsen. Se mere på
www.elkretsen.se.
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