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Termofory borowinowe
Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Należy dokładnie 
zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.
Sposób użycia
Odpowiednie do wykonywania okładów 
ciepłych i zimnych. Doskonale rozgrzewa i 
uwalnia od bólu. Uśmierza ból oraz eliminuje 
poczucie dyskomfortu. Wielokrotnego użytku. 
Proste mocowanie za pomocą elastycznych 
tasiemek i rzepów (niektóre modele).
Wypełnieniem jest borowina (zapewnia 
długotrwałe utrzymywanie temperatury).
Terapia ciepłem
Na ból / zesztywniania
Bóle stawów i mięśni nie związane z 
zapaleniem, problemy reumatyczne.
Napięcie mięśni / skurcze mięśni
Ból brzucha u dzieci, bóle menstruacyjne
Terapia zimnem
Na ból / opuchlizny
Na stłuczenia / siniaki
Ból głowy / ukłucia owadów
Ból zęba
SPOSÓB POSTĘPOWANIA PODCZAS 
PODGRZEWANIA
Poduszki borowinowe można podgrzewać w 
kuchence mikrofalowej ustawiając jej moc na 
maksimum 800 W.
a) Poduszka na plecy
Maksymalny całkowity czas podgrzewania 
to 75 sekund. Sposób postępowania jest 
następujący, najpierw nastawiamy 45 
sekund a jeżeli potrzebne będzie mocniejsze 
podgrzanie, można dodać jeden do dwóch 
kolejnych 15 sekundowych interwałów.
b) Poduszka na kolano/łokieć
Maksymalny całkowity czas podgrzewania 
to 60 sekund. Sposób postępowania jest 
następujący, najpierw nastawiamy 30 
sekund a jeżeli potrzebne będzie mocniejsze 
podgrzanie, można dodać jeden do dwóch 
kolejnych 15 sekundowych interwałów.
c) Poduszka na głowę
Maksymalny całkowity czas podgrzewania 
to 50 sekund. Sposób postępowania jest 
następujący, najpierw nastawiamy 30 
sekund a jeżeli potrzebne będzie mocniejsze 
podgrzanie, można dodać jeden do dwóch 

kolejnych 10 sekundowych interwałów.
d) Poduszka uniwersalna
Maksymalny całkowity czas podgrzewania 
to 60 sekund. Sposób postępowania jest 
następujący, najpierw nastawiamy 30 
sekund a jeżeli potrzebne będzie mocniejsze 
podgrzanie, można dodać jeden do dwóch 
kolejnych 15 sekundowych interwałów.
OSTRZEŻENIA: Nie wolno przekraczać 
całkowitego maksymalnego czasu 
podgrzewania!!! Może to doprowadzić 
do uszkodzenia termoforu. Tego typu 
uszkodzenie nie podlega gwarancji.
SPOSÓB POSTĘPOWANIA PODCZAS 
ZCHŁADZANIA
Poduszki można schładzać w lodówce lub 
z większą intensywnością, w zamrażarce. 
Podczas schładzania w zamrażarce zalecamy 
umieszczenie poduszki w worku foliowym. 
Aby uniknąć odmrożeń, które mogą wystąpić, 
gdy poduszka jest zbyt mocno schłodzona, 
należy odczekać aż osiągnie temperaturę, 
którą Twoja skóra toleruje. Jeżeli poduszka jest 
zbyt słabo schłodzona, należy ją włożyć do 
zamrażarki na kolejne 20 minut.
OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA
Należy przyłożyć na bolesne miejsce i 
przytrzymać 20 min, pomiędzy kolejnymi 
aplikacjami należy zachowywać 20 minutowe 
przerwy! Nie wolno próbować zawartości 
poduszek! Nie wolno przegrzewać termoforu. 
Podgrzewanie przez okres dłuższy niż zalecany 
może być przyczyną fizycznego bólu lub 
uszkodzenia produktu i kuchenki mikrofalowej. 
Należy zachować szczególną ostrożność 
podczas wyjmowania termoforu z kuchenki 
mikrofalowej, ponieważ może być gorący! 
Jeżeli poduszka jest za gorąca dla Twojej skóry, 
należy odczekać, aż trochę ostygnie a następnie 
przyłożyć ją do bolącego miejsca. Przed aplikacją 
należy sprawdzić ręką temperaturę termoforu. 
Nieprawidłowe używanie może być przyczyną 
poparzenia lub odmrożenia! Nie wolno używać 
podczas snu. Na bieżąco należy sprawdzać 
stan skóry podczas używania termoforu. Po 
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stwierdzeniu podrażnienia lub poparzenia skóry, 
należy natychmiast zdjąć poduszkę z miejsca 
aplikacji. Nie wolno używać uszkodzonego 
produktu, ponieważ może dojąć do wycieku 
jego zawartości. Razem z termoforem nie wolno 
używać żadnych innych uśmierzaczy bólu, 
leczniczych mleczek do ciała, kremów ani maści. 
Nie wolno stosować na skórę uszkodzona w 
jakikolwiek sposób, na złamania bądź niezdrową 
skórę. Nie wolno aplikować na zasinienia i 
stłuczenia, do których doszło przed upłynięciem 
48 godzin, ani na miejsca nie będące w stanie 
wyczuć ciepła lub zimna termoforu. Termoforu 
nie powinny używać osoby, które nie są w stanie 
przestrzegać zasad bezbieczeństwa takie, jak 
dzieci, niemowlęta lub osoby w podeszłym 
wieku. Nie wolno zbyt mocno naciskać na 
termofor. Nie wolno połykać zawartości! Trzymać 
poza zasięgiem dzieci i zwierząt domowych. 
Jeżeli doszło do kontaktu gorącej lub zimnej 
zawartości poduszki z oczami, natychmiast 
należy go zdjąć, przemyć oczy dużą ilością wody 
i wezwać pomoc lekarską. Należy zaprzestać 
używania i skontaktować się z lekarzem, gdy ból 
narasta lub utrzymuje się przez okres dłuższy 
niż 7 dni. Jeżeli aplikacja termoforu wywołuje 
jakikolwiek dyskomfort, widoczne są zmiany 
na skórze, wysypka itp. należy natychmiast 
zaprzestać używania. Diabetycy, osoby z 
niewydolnością krążenia krwi, chorujące na 
serce, z zapaleniem stawów oraz kobiety w ciąży 
powinny używanie termoforu skonsultować z 
lekarzem. Jeżeli poduszka jest zbyt zimna lub 
gorąca dla skóry, należy odczekać do osiągnięcia 
odpowiedniej temperatury. Nie wolno używać 
termoforu uszkodzonego w jakikolwiek sposób! 
Czyścić zgodnie z następującymi zaleceniami. 
Czyścić wyłącznie wilgotną szmatką a następnie 
wysuszyć! Nie można prać w pralce! Wyrzucić 
w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia, 
rozdarcia lub przekłucia poduszki! Zawartość 
termoforu nie jest odpadem toksycznym, 
likwidować zgodnie ze standardowymi 
wymaganiami.
Ochrona środowiska naturalnego
Po upłynięciu okresu przydatności do użycia 
nie wolno wyrzucać produktu do odpadów 
domowych.Aby dokonać właściwej utylizacji 
produktu, należy oddać je w wyznaczonym 
miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte 
nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej 
utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby 

przyrodnicze i wspomagasz prewencję 
przeciw potencjalnemu negatywnemu 
wpływowi na środowisko naturalne i 
ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ 
nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych 
szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu 
lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. 
W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego 
rodzaju odpadów może zostać nałożona kara 
zgodnie z przepisami krajowymi.
Serwis
Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, 
że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze 
sprzedawcą. Podczas użytkowania produktu 
należy przestrzegać zasad zawartych w 
niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie 
będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w 
produkcie lub nie stosowano się do wskazówek 
zawartych w instrukcji obsługi.
Gwarancja nie obejmuje:
- naturalnego zużycia elementów pracujących 
produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze 
standardową konserwacją produktu (np. 
czyszczenie, wymiana elementów zużywających 
się podczas normalnego użytkowania),
- usterek spowodowanych wpływem 
warunków zewnętrznych (np. warunki 
atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie 
użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w 
związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- uszkodzeń powstałych w wyniku 
niewłaściwego posługiwania się produktem, 
używania produktu w sposób niezgodny z 
instrukcją obsługi, przeciążania go, używania 
nieodpowiednich lub nieoryginalnych 
części zamiennych, wykorzystywania 
nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,
Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego 
produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo 
zabezpieczenia transportowanego 
przedmiotu odpowiada jego właściciel.
Producent zastrzega sobie prawo do 
wprowadzania ewentualnych zmian w 
instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy 
powstałe w druku.
Ilustracje i opisy mogą odbiegać od 
rzeczywistości w zależności od modelu 
produktu.


