
Balení: 

Gelový obklad teplý / studený na čelo 

 

Medicínský výrobek 

 

GELOVÝ OBKLAD NA ČELO přináší úlevu od bolestí hlavy (včetně migrénních stavů), dutin, 

napětí svalů na čele a spáncích. Je nenahraditelný  jako obklad v případě horečky, dokonale snižuje 

teplotu těla, hlavně v případě dětí a těhotných žen. Podporuje rekonvalescenci po chirurgických 

zákrocích. Zlepšuje náladu po těžkým pracovním dnu. 

Podle důvodu vzniku bolesti se používá  studenou nebo teplou léčbu.   

TEPLÁ terapie je vhodná  při  chronických úrazech, nespojených s otokem.  Teplý obklad pomáhá 

zmenšit svalové křeče, zmirňuje bolesti, zlepšuje místní prokrvení, uklidňuje a relaxuje. 

STUDENÁ terapie je ideální v naléhavých, akutních úrazech, protože zmírňuje otekliny, záněty a 

posttraumatické bolestí.  Doporučuje se používat v případě úpalu nebo úžehu, sportovních zranění a po 

tréninku. 

• Dlouhodobě odevzdává akumulované teplo nebo chlad  

• Výrobek pro opakovatelné použití 

• Pohodlně se přizpůsobí ke tvaru těla s využitím elastického regulovatelného pásku 

 

Bezpečnostní opatření 

-pouze pro vnější použití, 

-před použitím zkontrolujte těsnost, 

- nedávejte obklad přímo na kůži (použijte kupř. ručník), 

- nedávejte obklad na popraskanou, podrážděnou, příliš citlivou  nebo necitlivou kůži, 

- nesprávné použití může způsobit popálení nebo omrzlinu,  

- používání u dětí pouze za doprovodu dospělé osoby, nepoužívat v případě kojenců.  

 

K dispozici jsou také: 

Univerzální gelový obklad teplý / studený  27 cm x 19 cm  

Univerzální gelový obklad teplý / studený na koleno 

Gelový obklad teplý / studený pro děti 
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Leták: 

NÁVOD NA POUŽITÍ 

Gelový obklad teplý / studený na čelo 

v podobě bezpečného gelu pro vícenásobné použití  

 

URČENÍ 

 

GELOVÝ OBKLAD NA ČELO přináší úlevu od bolestí hlavy (včetně migrénních stavů), dutin, 

svalového napětí  na čele a spáncích. Je nenahraditelný  jako obklad v případě horečky, dokonale 

snižuje teplotu těla, hlavně v případě dětí a těhotných žen. Podporuje rekonvalescenci po 

chirurgických zákrocích. Zlepšuje náladu po těžkým pracovním dnu. 

Podle důvodu vzniku bolesti se používá  studenou nebo teplou léčbu.   

TEPLÁ terapie je vhodná  při  úrazech, které nedoprovází otok.  Teplý obklad pomáhá zmenšit 

svalové křeče, zmirňuje bolesti, zlepšuje místní prokrvení, uklidňuje a relaxuje. 

STUDENÁ terapie je ideální v naléhavých, akutních úrazech, protože zmírňuje otekliny, záněty a 

posttraumatické bolestí.  Doporučuje se používat v případě úpalu nebo úžehu, sportovních zranění a po 

tréninku. 

ZPŮSOB POUŽITÍ 

 

Studená terapie:  

Vložte gelový obklad na 30 minut do mrazicího boxu, teplota …,  nebo na 1 hodinu  do ledničky, teplota …. Po 

vytáhnutí z mrazicího boxu / ledničky přiložte omotejte kolem hlavy. Nedávejte obklad přímo na kůži (použijte 

vhodnou látku).  Natáhněte pásek, aby obklad přiléhal pohodlně kolem hlavy  

 

 

 

Teplá terapie:  

Obklad můžete ohřívat v mikrovlnné troubě nebo ponořením do horké vody.  



Mikrovlnná trouba:   

Gelový obklad ohřívejte vhodnou dobu podle výkonu trouby (viz. 

vedlejší tabulka). 

Po vyndání z mikrovlnné trouby obalte kolem hlavy. Nedávejte obklad 

přímo na kůži – použijte látku. Natáhněte opasek takovým způsobem, 

aby gelový obklad pohodlně obalil  hlavu.  

 

POZOR! Delší ohřívání  gelového obkladu v mikrovlnné troubě může způsobit jeho výbuch. 

 

Horká voda – Doveďte k varu vodu,  pak sundejte hrnec. Vložte gelový obklad do horké vody na 10 minut 

(teplota …). Po 4 minutách začněte kontrolovat je-li jeho teplota vhodná o použití.  Vyndejte z vody, osušte a 

přiložte na vhodné místo. Nedávejte obklad přímo na kůži (použijte látku).  Natáhněte opasek takovým 

způsobem, aby gelový obklad obalil  vhodné místo, aby gelový obklad pohodlně obalil  hlavu.  

 

Odstraňte v případe, když budete cítit nepohodlí. Jestliže pocit nepohodlí bude trvat déle, kontaktujte lékaře. 

Nepoužívejte déle než 20 minut. V případě nutnosti zopakování  postupu čekejte 20 minut. 

 

UPOZORNĚNÍ: 

- výrobek pro opakovatelné použití, 

- pouze pro vnější použití, 

- před použitím zkontrolujte těsnost, 

- nepropíchnout,  

- vyhněte se většímu tlaku, abyste nezpůsobili prasknutí, 

- vyhoďte, jestliže obal  byl propíchnutý  nebo teče, 

- nedávejte obklad přímo na kůži. Pod obklad se doporučuje použit látku, 

- nevhodné použití může způsobit popálení nebo omrzlinu, 

- nedávejte obklad na popraskanou, podrážděnou, příliš citlivou  nebo necitlivou kůži, 

- nepoužívejte studený obklad po dobu více než 20 minut, 

- neohřívejte obklad na otevřeném ohni, grilu nebo v troubě, 

- přehřátí obkladu může způsobit jeho poškození, 

- používání u dětí pouze za doprovodu dospělé osoby,  

-nepoužívat v případě kojenců, 

-nevkládejte obklad do úst ani nekonzumujte,  

- osobám, které mají potíže s krevním oběhem, doporučuje se používat studené obklady pouze po konzultaci 

s lékařem, 

- používání obkladu doplňuje, nenahrazuje farmakologickou léčbu doporučenou lékařem.  

 

PRVNÍ POMOC 

Jestliže obsah obkladu se dostane do otevřené rány nebo do oka, ihned zastavte terapii, a uvedené místo pečlivě 

propláchnete vodou. V případě spolknutí nezvracejte. Ihned kontaktujte lékaře. 

 

SKLADOVÁNÍ 

Gelový obklad y uchovejte v pokojové teplotě nepřesahující 25ºC, v místě nedostupným dětem. 

 

Výkon zařízení Doba ohřívání 

1000 W  25 s 

900 W  30 s 

700 W  35 s 



 

Viz návod k použití  

Balení se hodí pro recyklaci  

Balení zahoďte do koše   

Pozor  

Datum výroby  

Číslo výrobní šarže  

Datum ukončení platnosti  

Materiál se hodí k recyklaci  

Nepoužívejte, když je obal poškozen   
 

 

DOVOZCE/DISTRIBUCE: 

HELBO SP. Z O.O. 

ul. Tadeusza Śliwiaka 14a, 30-797 Kraków 

 

VÝROBCE: 
INCTO MEDICAL(HK)Co., LTD 
FLAT/RM 19C, LOCKARD CENTRE, 
301-307 LOCKHARD ROAD, WAN CHAI, HONG KONG 

 

AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE: 
MedNet GmbH 

Borkstrasse 10,  48163 Muenster, Germany 
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