
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА SOS ПЛАСТИРИ ЗА 

ТОПЛИ КРАКА 

 

Пластирите за топли крака са загряващи пластири за еднократно 

приложение, които се активират от въздуха и предоставят 8 часа 

топлинно действие – идеални за поддържане на топлина при 

всякакви случаи. 

Предимства на продукта: 

- 8 часа топлинно въздействие. 

- Готови за незабавна употреба. 

- Тънки и незабележими. 

Възможности за приложение: 

- При спорт или като зрител при спортни дейности на открито 

- По пътя до магазина. 

- По пътя за работа. 

Преди приложение моля, прочетете изцяло инструкциите. 

Указания за употреба:  

- Торбичката да се отвори с ръка (да не се разрязва) и да се извадят 

загряващите пластири. 

- Да се свали хартиената лента от обратната страна на загряващия пластир. 

- Да се залепят в областта на пръстите на краката откъм долната страна на крака върху чорапите. 

ЗАГРЯВАЩИЯТ ПЛАСТИР НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПРИЛАГАН ВЪТРЕ В ЧОРАПА ДИРЕКТНО ВЪРХУ 

КОЖАТА. 

ЗАГРЯВАЩИЯТ ПЛАСТИР НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ПОСТАВЯН ВЪРХУ КОСТЕН ИМПЛАНТ, ВЪРХУ 

ГЛЕЗЕНА ИЛИ ВЪРХУ ГОРНАТА СТРАНА НА КРАКА. 

ВЪВ ВСЯКА ОБУВКА МОЖЕ ДА СЕ ПОСТАВИ НЕ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ЗАГРЯВАЩ ПЛАСТИР. 

Указание: Тъй като загряващите пластири се активират чрез контакт с въздуха, торбичката трябва да се отвори 

непосредствено преди загряващите пластири ще бъдат използвани. 

Предопредителни указания: 

При неправилно приложение загряващите пластири могат да предизвикат изгаряния дори и при ниски 

температури. 

Да се съблюдават указанията и да се правят чести проверки за правилно функциониране. 

При никакви обстоятелства загряващите пластири да не се поставят директно върху кожата, например да не се 

прави опит загряващите пластири да се фиксират на място със залепваща лепенка за превръзка за рани. 

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

При никакви обстоятелства загряващите пластири да не се поставят директно върху кожата, например да не се 

прави опит загряващите пластири да се фиксират на място със залепваща лепенка за превръзка за рани. 

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. 

НЕ е допустимо следното: 

- Приложение на загряващия пластир при деца до 12-годишна възраст. 

- Приложение на загряващия пластир по време на сън. 

- Приложение на загряващия пластир върху област със зачервяване, възпаление, кожни драскотини, сини петна 

или раздразнена кожа.  



- Приложение в области на тялото, в които не може да бъде усетена топлина. 

- Приложение на загряващия пластир заедно с други кремове, мехлеми за втриване или лосиони, които се нанасят 

върху кожата, или с/в близост до други топлинни източници. 

- Приложение при хора на легло или със склонност към образуване на кожни язви. 

- Изгаряне на загряващия пластир. 

- Разрязване или разкъсване на загряващия пластир. 

- Обработка в микровълнова печка или други опити загряващите пластири да се затоплят отново. 

- Контакт на загряващия пластир с вода или други течности. 

Моля, да се съблюдава: 

Загряващите пластири са предвидени само за еднократна употреба. 

Само за външно приложение. 

Съхранение/Минимален срок на годност: 

Да се съхранява извън обсега и достъп на деца и домашни животни. 

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 загряващия пластир: 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. 

Съдържание: 1 чифт (2 броя) топлинни подложки. 

Производител: ДИСТРИКОН ГмбХ, ул. Ам Йозеф 15, D-61273 Верхайм 

Вносител и дистрибутор за България: Ти Ейч Би Дистрибюшън ООД 

Варна 9009, ул. Перла 26, Логистичен парк Варна сграда А1, тел: +359 52 731 187, e-mail: office@thbd-bg.com 

Дата на последната актуализация на информацията: Юли 2017 г. 
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