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U Ž I V A T E L S K Á   P Ř Í R U Č K A

Parafínová lázeň PL4 
s 2,5 kg parafínu, 4 l

ČSN EN ISO 13482 – připravujeme  |  ČSN EN ISO 9001:2009
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O parafínové terapii

Parafínová lázeň PL4 je skvělý způsob, jak úspěšně používat tepelnou terapii u osob s artrózou nebo jinými 

revmatickými onemocněními. Teplo pomáhá zrychlit krevní oběh a uvolnit svaly, což může pomoci zmírnit 

bolest způsobenou artritidou, osteoartritidou a fibromyalgií. Parafín může rovněž zjemnit ztvrdnutí pokožky 

způsobené sklerodermií. Zvyšuje elasticitu pokožky, čímž umožňuje její větší pohyblivost, a to zejména u 

pokožky rukou. Výhody parafínu se však neomezují pouze na výše uvedené. Protože je parafínová léčba 

formou tepelné terapie, je často používána na léčbu obtíží se svaly, šlachami a vazy. Stejně jako u artritidy 

zrychluje krevní oběh, uvolňuje ztuhlé klouby a zmírňuje bolest. Rovněž se používá 

na léčbu burzitidy, zánětu šlach, podvrtnutí a natažených svalů.

Parafínovou lázeň PL4 lze využívat rovněž pro estetickou léčbu, a v poslední době se stala velmi oblíbenou 

v Evropě, Americe a jihovýchodní Asii. Její použití se neomezuje pouze na obličej, ale je vhodná pro péči o 

celé tělo. Parafínová lázeň je skvělou metodou, která ze suché a hrubé pokožky udělá opět hladkou a 

jemnou. Díky úžasným výsledkům si vysloužila svou přezdívku "křišťálová maska." Vitamíny 

a živiny obsažené v parafínu, které jsou uvolněny jeho táním, mají na pokožku příznivé účinky.

Když tekutý parafín přijde do kontaktu s pokožkou, okamžitě ztuhne a vytvoří izolační vrstvu. To pomáhá 

stimulovat krevní oběh, zvýší absorpci živin, vyhladí vrásky a zvlhčí pokožku, která opět začne zářit. 

Parafínovou kůru lze snadno nanášet na ruce, krk, hrudník, nohy a chodidla, a uspokojit tak požadavky 

zákazníka na dokonalost.

Díky za Vaše rozhodnutí pro EUREKO!

Váš nově zakoupený přístroj je reprezentantem spolehlivé technologie, důsledně splňující nejpřísnější výrobní 

stanovy firmy Eureko. 

Důležité informace k zajištění bezpečného provozu přístroje:

Dodržujte všechna varování a instrukce uvedené na tomto návodu.

Před použitím parafínové lázně PL4 

si nejdříve pozorně přečtěte tento návod k použití.
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Jak začít

Tato parafínová lázeň je vybavena elektronickým termostatem s teplotním rozsahem od 50°C do 58°C. Zapojte 
jednotku do uzemněné zásuvky se správným napětím (220V, 50/60Hz). Ujistěte se, že je přístroj na rovné ploše 
a není umístěn na slunci za oknem, na radiátoru nebo na nějakém jiném zdroji tepla.

Vložte parafín do lázně. Pro urychlení procesu tavení nastavte termostat na jednu hodinu na hodnotu „10" a poté 
teplotu snižte na hodnotu mezi 1 a 4. Když je volič teploty nastaven na hodnotu mezi 5 a 10, nevkládejte do 
přístroje žádnou část těla. Tato jednotka je vyvinuta, aby vydržela provoz 24 hodin denně. Během běžného provozu 
se bude kontrolka neustále střídavě rozsvěcet a zhasínat. Když přístroj nepoužíváte, nechte jej přikrytý víkem.
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PAP

Vlastní kúra

Ruce:
1. Sundejte všechny šperky. Řádně dezinfikujte pokožku.
2. Papírovým ubrouskem ruku řádně osušte.
3. Naneste na ruku kolagenovou emulzi a roztírejte ji, dokud se nevstřebá.
4. Před ponořením ruky vyzkoušejte teplotu. Jemně ponořte ruku do roztaveného parafínu a vytáhněte ji. 

Toto opakujte asi 5x, dokud se na ruce nevytvoří 5–10 mm silná vrstva parafínu.
5. Nasaďte na ruku rukavici z polyesterové fólie.
6. Poté na ruku natáhněte froté rukavici, abyste jí uchovali v teple.
7. Uvolněte se a ponechte parafín na ruce po dobu 10 minut.
8. Sloupněte vosk jako rukavici a vyhoďte jej.
9. Ihned po odstranění vosku použijte zvlhčující krém, neboť póry jsou po proceduře otevřené a mohou jej lépe 

absorbovat.

Obličej:
1. Namočte štětec na pět minut do lázně, aby změknul.
2. Omyjte obličej, osušte jej, poté na něj naneste kolagenovou emulzi a roztírejte, dokud se nevstřebá.
3. Zkuste teplotu a zakryjte oči bavlněnou látkou.
4. Použijte štětec na aplikaci parafínu na obličej.
5. Položte na obličej gázu.
6. Pro dosažení nejlepších výsledků naneste na gázu 3–4 vrstvy parafínu.
7. Uvolněte se a ponechte parafín působit po dobu 15 minut.
8. Sloupněte gázu z obličeje a vyhoďte ji.
9. Ihned po odstranění vosku použijte zvlhčující krém, neboť póry jsou po proceduře otevřené a mohou jej 

lépe absorbovat.

Chodidla:
1. Omyjte si chodidlo, řádně vydezinfikujte pokožku, osušte ji a poté na chodidlo naneste kolagenovou emulzi 

a roztírejte, dokud se nevstřebá.
2. Před ponořením chodidla vyzkoušejte teplotu. Jemně ponořte chodidlo do roztaveného parafínu a vytáhněte ji. 

Toto zopakujte asi 5x, dokud se na chodidle nevytvoří 5–10 mm vrstva parafínu.
3. Navlékněte na chodidlo návlek z polyesterové fólie.
4. Poté přes chodidlo přetáhněte froté rukáv, abyste jej uchovali v teple.
5. Uvolněte se a ponechte parafín působit po dobu 10 minut.
6. Sloupněte vosk jako rukavici a vyhoďte jej.
7. Ihned po odstranění vosku použijte zvlhčující krém, neboť póry jsou po proceduře otevřené a mohou jej lépe 

absorbovat. 

Poznámka:
Ze zdravotních důvodů používejte na ruce, chodidla a tělo odlišné parafínové lázně.
Použitý parafín znovu nepoužívejte.
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PAP

Parafínovou kúru nepoužívejte v případě:
– Otevřených ran
– Podráždění pokožky 
– Infekce pokožky 
– Snížená teplotní citlivost.
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Údržba

Před každým použitím zkontrolujte, zda je hladina parafínu mezi ryskami označujícími minimální a maximální 
hodnotu. Klesne-li hladina příliš nízko, doplňte parafín na správnou hodnotu.

Bez parafínu lázeň nezapínejte.

Do parafínu (lázně) nedávejte žádné jiné produkty, neboť se tím může změnit teplota tání a dojít k ovlivnění řídící 
a kontrolní funkce přístroje.

Čištění

– Po 50 kúrách se na dně nádržky na parafín mohou hromadit nežádoucí nečistoty. Když k tomu dojde, je 
třeba parafín odstranit.

– Vypněte přístroj, počkejte, dokud parafín nevychladne, nezaschne a neztvrdne.
– Abyste z nádržky odstranili blok ztuhlého parafínu, zapněte přístroj na několik minut na stupni 10, dokud 

se okraje parafínu nezačnou roztékat a boky nepovolí. Zatlačte na jeden konec bloku, aby se zvedl. Vyndejte 
blok z lázně.

– Vypojte přístroj ze zdroje a kosmetickým kapesníčkem lázeň vyčistěte. Použijte odstraňovač vosku, abyste 
řádně odstranili vrstvy znečištěného vosku.

– Naplňte lázeň novým parafínem a začněte ji používat.

Upozornění

– Do parafínové lázně nelijte vodu ani ji neponořujte do vody. Mohlo by dojít k nenapravitelnému poškození.
– Je-li přístroj nefunkční, nepokoušejte se sami o opravu. Kontaktujte svého místního prodejce kvůli kontrole 

a opravě.
– Ujistěte se prosím, že je přístroj na suchém a stabilním povrchu.
– Parafínovou lázeň používejte vždy v dobře větraných prostorách.
– Nepoužíváte-li přístroj, vždy nádržku zakryjte víkem.
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Podrobnosti o doplňcích
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Čistící kapalina, parafín, rukavice na ruce z polyesterové fólie, návlek na chodidlo z polyesterové fólie, ručník, 
štěteček, gáza, kolagenová emulze, atd. uvedené v tomto manuálu musí být zakoupeny zvlášť.

Produktové specifikace


