
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА SOS ПЛАСТИРИ ЗА 

ТОПЛИ РЪЦЕ 

 

Пластирите за топли ръце са загряващи пластири за еднократно 

приложение, които се активират от въздуха и отдават 

продължаваща 10 часа топлина. 

За използване в ежедневието или по време на участие в спортни 

дейности. 

Предимства на продукта: 

- До 10 часа топлина. 

- Топлина по прост начин. 

- Топли бързо. 

- Готов веднага за употреба. 

Възможности за приложение: 

- При спорт или като зрител при спортни дейности на открито. 

- При разходки/ планински преходи. 

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. Чрез контакта с въздуха започва образуването на топлина. 

- За да предпазите ръцете от студ, дръжте пластирите за топли ръце на затворено място, като например джоб на 

яке, ръкавица с един пръст или в ръкавицата. 

- Тъй като пластирите за топли ръце биват активирани с кислород, сашето трябва да се отвори непосредствено 

преди употреба. 

Пластирите за топли ръце да не се използват: 

- При кърмачета, при измръзвания, по време на сън, върху области от кожата на които не се усеща топлина. 

- Върху една и съща повърхност за по-дълъг период от време. 

- С други отоплителни уреди. 

Предопредителни указания: 

Само за външно приложение. 

Да не се отваря със сила, съдържанието не трябва да влиза в контакт с устата или очите. 

При поглъщане да се потърси консултация с лекар.  

Загряващите пластири са предвидени само за еднократна употреба. Да не се затопля повторно. 

Приложението на пластира за топли ръце при лица, които не могат сами да го махнат трябва да бъде 

наблюдавано. 

Приложение при лица с диабет, лошо кръвообращение, нервни увреждания или парализи само след консултация 

с лекуващия лекар. 

Децата трябва да бъдат контролирани по време на приложението. 

Отстранете пластира за топли ръце, ако го чувствате неприятно топъл/ горещ. 

Погрешното приложение може да доведе до изгаряния. 

Съхранение/Минимален срок на годност: 

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. 

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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