
 

 

ΚΡΥΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

1. Τοποθετείστε το επίθεμα στην κατάψυξη για 2 ώρες περίπου. Το επίθεμα θα παραμείνει ευλύγιστο ακόμα και 

όταν παγώσει.  

2. Βγάλτε το επίθεμα από το ψυγείο, τυλίξτε το με ένα πανί και τοποθετήστε το στο σώμα.  

 

 

ΖΕΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ 

 

ΖΕΣΤΑΜΑ ΜΕ ΝΕΡΟ 

1. Ζεσταίνετε σε ένα δοχείο νερό μέχρι να βράσει. 

2. Απομακρύνετε το δοχείο από τη φωτιά. 

3. Τοποθετείστε το επίθεμα στο ζεστό νερό 8-10 λεπτά περίπου. 

4. Αδειάστε το ζεστό νερό προσεκτικά και βγάλτε το επίθεμα από το δοχείο με μία πετσέτα. 

5. Ελέγξτε τη θερμότητα του επιθέματος. Εάν είναι πολύ ζεστό αφήστε το να κρυώσει τόσο ώστε να μη σας 

ενοχλεί όταν το τοποθετήσετε.   

 

ΖΕΣΤΑΜΑ ΣΤΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ 

1. Τοποθετείστε το επίθεμα σε ένα δοχείο ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για μικροκύματα και καλύψτε το με νερό.  

2. Ζεστάνετε στην ΠΛΗΡΗ ΕΝΤΑΣΗ για 3 λεπτά περίπου (για μικροκύματα των 600 Watt). 

3. Ελέγξτε τη θερμότητα του επιθέματος και επαναλάβετε το ζέσταμα με διαλείμματα 30'' μέχρι να έλθει 

επιθυμητή θερμοκρασία. Εάν γίνει πολύ ζεστό, αφήστε το να κρυώσει.  

4. Αδειάστε το ζεστό νερό προσεκτικά από το δοχείο και βγάλτε το επίθεμα από το δοχείο με μία πετσέτα.   

 

Αφού ζεστάνετε το επίθεμα με έναν από τους παραπάνω τρόπους τυλίξτε το με ένα πανί και τοποθετήστε το στο 

σώμα.  

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

 

!  Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν το χρησιμοποιήστε.  

! Διαβάστε και εφαρμόστε προσεκτικά τις οδηγίες. Αντικανονική χρησιμοποίηση του επιθέματος μπορεί να 

προξενήσει εγκαύματα. 

! ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ το επίθεμα ζεστό ή κρύο σε ευαίσθητες περιοχές του σώματος ή σε περιοχές με μειωμένο 

κυκλοφορικό ή σε ανοικτό τραύμα ή σε περιοχές όπου έχετε αλείψει κρέμες ή λοσιόν. 

! ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ το επίθεμα ζεστό σε περιοχή του σώματος που εμφανίζει ερυθρότητα ή πρήξιμο ή αμέσως 

μετά τον τραυματισμό. Για αυτές τις περιπτώσεις συνιστάται να χρησιμοποιείτε κρύο επίθεμα. 

 Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ  Χ Ρ Η Σ Η Σ  

Ε Π Ι Θ Ε Μ Α  Κ Ρ Υ Ο / Ζ Ε Σ Τ Ο  



! ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ το επίθεμα κρύο ή ζεστό κατευθείαν στο δέρμα. Τυλίξτε το με ένα πανί ή μία πετσέτα.  

! Εάν το επίθεμα σας ενοχλεί κατά τη χρήση απομακρύνετε το αμέσως. 

! Εάν το εσωτερικό Gel έλθει σε επαφή με τα μάτια ξεπλύντε αμέσως με νερό. Εάν ο ερεθισμός επιμείνει 

συμβουλευτείτε το γιατρό σας. 

! Η χρήση των συσκευών μικροκυμάτων από παιδιά ή από άτομα μειωμένης ικανότητας μπορεί να δημιουργήσει 

επικίνδυνες καταστάσεις. 

! Το επίθεμα δεν είναι παιχνίδι. Τα παιδιά δεν πρέπει να το χρησιμοποιούν ή να παίζουν με αυτό.  

 


