ICEBAG®
ICEBAG® je originální chráněné řešení
pro vytvoření chladivého obkladu bez
potřeby
předchozího
nachlazení.
Kdykoliv, kdekoliv.
AKTIVACE
Proces chlazení se aktivuje silným
stiskem až do destrukce vnitřní kapsle
s tekutinou, kdy dojde ke smísení obou
látek. Efektem chemické reakce je snížení
teploty celého balení na 4-6 °C.
CHLADÍCÍ EFEKT / ČAS
ICEBAG je po aktivaci vhodné protřepat.
Chladící efekt nastupuje okamžitě a
přetrvává cca 30 min od aktivace. Po této
době se teplota balení pozvolna
vyrovnává k teplotě okolního prostředí.

POUŽITÍ
•
tlumí
bolest
při
traumatickém
poškození svalů, kloubů, kostí, zubů…
•
snižuje otoky
•
pomáhá zastavit krvácení
•
ulevuje při popáleninách
•
zklidňuje pokožku po bodnutí hmyzem
Nezpůsobuje omrzliny
Chemická endotermická reakce je nezvratná
a nevratná. Po použití vytřiďte do odpadu
nebo vraťte prodávajícímu
UPOZORNĚNÍ
Obal není určen k otevření! Při přikládání na
obličej, nezakrývejte dýchací cesty. Na
poškozenou kůži přikládejte přes sterilní krytí!

NEZÁVADNOST
Samotná tekutina, ani samotný granulát, ani
jejich roztok se nenachází na seznamu
nebezpečných látek. Nejsou škodlivé pro
životní prostředí. Obal: anti-alergenní folie
pro použití ve zdravotnictví a potravinářství.
PRVNÍ POMOC
Roztok: 50 % roztok diamidu kyseliny uhličité
– 180 ml. Vodou ředitelný. V případě
potřísnění opláchněte vodou. Při zasažení
očí:
vyplachujte
vodou.
Při
požití:
nevyvolávejte zvracení, močopudný, zajistěte
dostatek tekutin k předejití dehydratace.
Vyrábí: AMBULANCE NODE – CZECH
REPUBLIC, z.s., IČ 08113611, zapsaná u Kr.
soudu v Ostravě L 18571.
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