 Dispo Hot کیسٍ گرم فًری ساخر کمداوی ایسالیایی  Dispotechاسر کٍ در دي اوذازٌ ي تا وًع خًضص  TNTزًلیذ میضًد.

 ایه کیسٍ گرم فـًری ،تـذين ویـاز تٍ آب جًش ي یا مایکرييیً در َـر مکــان ي دمــایی کٍ تاضـیـذ ،در کمـسر از چىـذ ثاویــٍ
تٍ ضـما دمای مثثر  55درجٍ ساوسیگراد را می دَذ .ایه کیسٍ گرم فًری حذيد  35دقیقٍ گرما میدَذ.
 یک ياکىص اگسيزرمیک در درين کیسٍ گرم فًری ػامل اصلی ایه افسایص دما اسر.
 تٍ دلیل داضسه سٍ ردیف سیل حرارزی تر ريی ایه وًع کیسٍ گرم ،امکان زرکیذن کیسٍ گرم تا فطار دسر يجًد وذارد.
 ایه کیسٍ گرم را تُسر اسر در دمای ازاق ي دير از مىاتغ اضسؼالسا ي دسسرس کًدکان وگُذاری کرد.
 ایه کیسٍ گرم فًری ضامل مًاد غیرقاتلخًردن اسر ،در صًرذ خًردٌ ضذن تایذ تٍ خسضک مراجؼٍ ضًد.
 خًضص ایه کیسٍ گرم فًری از وًع جىس" زی ان زی تافسٍ وطذٌ" اسر.
 خس از اسسفادٌ از ایه محصًل ،آن را تٍ ػىًان زتالٍ ضُری دير تیىذازیذ ،ایه کیسٍ قاتلیر اسسفادٌ مجذد را وذارد ي وثایذ
خًضص آن را خارٌ کرد ي یا محسًیاذ آن را تر ريی چیسی ریخر.
 گرما ترای کاَص دردَای خاظ ي کاَص سرمازدگی کارترد دارد .از ایه کیسٍ در درماوگاٌ ي مطة دوذاودسضکی (جراحی،
ایمدلىر) ،فیسیًزراخی ،ماساشدرماوی ،يرزش (گرفسگی ػضلٍ ،کًفسگی ػضلٍ) ،گرم کردن دسر ي خا در سرما ي يرزشَایی
چًن اسکی ي کًَىًردی ،کمح ي سفر (ترای افسایص دمای تذن در يضؼیرَای اضطراری) ،مىسل (کاَص دردَای غیر زًرمی،
دردَای مفصلی) ،کمکَای ايلیٍ ي غیرٌ میزًان اسسفادٌ کرد.
 در صًرذ ویاز تٍ اسسفادٌ ترای افراد دیاتسی ،تیماران قلثی ي وًزادان تُسر اسر تا زًصیٍ ي وظارذ خسضک صًرذ گیرد.
 خیص از ايلیه اسسفادٌ از ایه محصًل ،وکاذ چاجضذٌ تر ريی خًضص آن را مطالؼٍ کىیذ.

 )1درين ایه کیسٍ گرم فًری ،یک کیسٍ کًچک حايی آب اسر کٍ ترای اسسفادٌ ي آغاز گرمادَی تایذ آن را زرکاوذ .راحرزر
اسر کٍ آن را تا فطار دي اوگطر ضسر تسرکاویذ .وگران زرکیذن کیسٍ اصلی وثاضیذ.
 )2سدس تٍ مىظًر مخلًط کردن محسًیاذ داخل کیسٍ گرم ،تُسر اسر آن را زکان دَیذ.
 )3کیسٍ تا دمـای  55درجٍ ساوسیگراد گرمادَی میکىذ ي ایه در حالی اسر کٍ کامال ورم ي مىؼطف اسر ي میزًاویذ آن را در محل
مًرد وظر تٍ راحسی قرار دَیذ.
 )4تیص از  25دقیقٍ وثایذ سطح تذن را گرمادَی کرد؛ خس از اسسفادٌ از کیسٍ گرم فًری ،آن را تٍ ػىًان زتالٍ ضُری دير
تیىذازیذ.
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