
 

 

 EEaassyy  IIccee  وIImmppllaanntt  IIccee ایتالیایی ساخت کمپانی کیسه یخ فوري DDiissppootteecchh که در سه اندازه مختلف و دو نوع  است

  .شودمتفاوت تولید میپوشش 

  

  

  

 ما ـه به شــثانید ـتر از چنـد، در کمـیـایی که باشــان و دمــر مکـز در هـچال یا فریـاز به یخـدون نیـوري، بـاین کیسه یخ ف

  .دهددقیقه سرما می 30این کیسه یخ فوري حدود  .را می دهد 8تا منفی  4دماي منفی 

 در درون کیسه یخ فوري عامل اصلی این کاهش دما است یک واکنش اندوترمیک. 

 این کیسه یخ را بهتر است در دماي اتاق و دور از منابع اشتعالزا و دسترس کودکان نگهداري کرد. 

 شودخوردن است، در صورت خورده شدن باید به پزشک مراجعه هاي نیتروژنی و غیرقابلشامل نمکفوري سه یخ این کی.  

   کندحالت منعطف خود را در زمان سرمادهی حفظ مییخ، این کیسه . 

  پوشش  یک ویژگی .است "پلی اتیلن"و یا  "نشدهتی ان تی بافته  "جنس از دو نوعفوري پوشش این کیسه یخTNT  این است

رامی به ن این است که سرماي این کیسه به آویژگی دیگر آ. دشوایجاد نمی کیسه یخبر روي  در زمان سرمادهیهیچ عرقی  که

 .شودشود، چرا که انتقال سریع سرما به پوست باعث آسیب به پوست میپوست منتقل می

  پس از استفاده از این محصول، آن را به عنوان زباله شهري دور بیندازید، این کیسه قابلیت استفاده مجدد را ندارد و نباید

 .پوشش آن را پاره کرد و یا محتویات آن را بر روي چیزي ریخت

  ماساژدرمانی، کمپ و سفر،  ،، فیزیوتراپی، ورزش، کلینیک جراحیبک در درمانگاه و مطب دندانپزشکیسیخ فوري از این کیسه

 .هاي اولیه و غیره می توان استفاده کردمنزل، کمک

 ماران قلبی ـتی، بیـراد دیابـفاده براي افـیاز به استورت نـدر ص 

 .زشک صورت گیردـوصیه و نظارت پـو نوزادان بهتر است با ت

 شده بر روي اپپیش از اولین استفاده از این محصول، نکات چ 

  .پوشش آن را مطالعه کنید

 

 

تر راحت . و آغاز سرمادهی باید آن را ترکاند حاوي آب است که براي استفاده  درون این کیسه یخ فوري، یک کیسه کوچک  )1

 .نگران ترکیدن کیسه اصلی نباشید. بترکانیدآن را با فشار دو انگشت شست که  است

 .به منظور مخلوط کردن محتویات داخل کیسه یخ، بهتر است آن را تکان دهید سپس )2

محل مورد نظر توانید آن را در لی است که کامال نرم و منعطف است و میکند و این در حاسرمادهی می -8تا  -4اي ـکیسه با دم )3

 . به راحتی قرار دهید یا ببندید

  .به عنوان زباله شهري دور بیندازید دقیقه نباید سطح بدن را سرمادهی کرد؛ پس از استفاده از کیسه یخ فوري، آن را  20بیش از  )4
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