
1. Předehřejte rašelinový nosič tepla RNT I. ve vodní lázni 50–63 °C.
2. Při pokojové teplotě přiložte rašelinový zábal nepropustnou stranou na nosič tepla.
3. Propustnou stranou přiložte jednorázový rašelinový zábal i s nosičem tepla na pacienta.
4. Zábal nechte působit na těle pacienta po dobu 20 minut (nedoporučí-li lékař jinak).
5. Po dokončení procedury odeberte zábal i s nosičem tepla z těla pacienta a jeho tělo otřete mokrou utěrkou.

Postup

- akutní záněty močových cest
- těhotenství (s aplikací podél páteře)
- dekompenzovaná kardiologická onemocnění a těžké oběhové poruchy
- horečnaté stavy
- těžší zánětlivá a jiná akutní onemocnění kůže
- přecitlivělost na teplo
- otevřená poranění kůže, krvácení,
- otoky a alergie na huminové kyseliny
- nepoužívejte při přecitlivělosti organismu na látky obsažené v produktu

Kontraindikace

Rašelinový zábal JRZ I. Premium, 30 x 40 cm
Je klasifikován jako zdravotnický prostředek

Popis 

Jednorázový rašelinový zábal Klasik je tradiční zábal vyráběný z nejlepších surovin. 
Dlouholeté zkušenosti s rašelinovou terapií nás zavazují dodávat jednorázové 
rašelinové zábaly nejvyšší kvality. Top produkt, na trhu od roku 2000!
V balneoterapii mají rašelinové zábaly svoje místo odjakživa. Jejich prospěšnost je 
prověřena po generace. Základním atributem zábalu je tepelná setrvačnost rašeliny 
a její obsah huminových kyselin zabezpečujících kyselé pH. Působení rašeliny 
spočívá v termofyzikálních a biochemických účincích.

- bolestech kloubů, zad a páteře
- artróze
- svalových kontrakturách
- subakutních a chronických stavech revmatického a traumatického původu

- zvyšuje lokální prokrvení těla
- zlepšuje pohyblivost
- změkčuje vazivo
- povzbuzuje imunitní reakce
- uvolňuje svalové napětí
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PAP

Indikace

Účinky

Dodává se ve čtyřech velikostech, zatavený v PE pytlíku (skupinové balení) a v kartonu (obchodní balení)

JRZ I. Klasik, 30×40 cm, balený v PE pytlíku po 10 kusech, dodávaný v kartonu  6×10 ks    
JRZ II. Klasik, 15×40 cm, balený v PE pytlíku po 20 kusech, dodávaný v kartonu  6×20 ks    
JRZ III. Klasik, 60×40 cm,balený v PE pytlíku po 10 kusech, dodávaný v kartonu  2×10 ks    
JRZ I. Premium, 30×40 cm, balený v PE pytlíku po 10 kusech, dodávaný v kartonu  4×10 ks 

Balení
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Při práci se surovinou a s výrobkem se zakazuje jíst, pít a kouřit, a je nutné dodržovat základní hygienické předpisy.
Vedlejší účinky:
Po velkoplošné léčbě prohřátím, vzniká při vstávání riziko orthosatické dysregulace. V tomto případě by měl pacient před vstáním 
zůstat několik minut sedět. U citlivých pacientů nelze vyloučit nadměrné zarudnutí pokožky. 
Použití v těhotenství a době kojení:
Přestože nebyly zjištěny žádné škodlivé následky při použití zábalu ze včelího vosku v těhotenství a době kojení, je obezřetné se 
před použitím poradit s lékařem. 

ER 101144 - 30 x 40 cm, JRZ I. Premium, 10 ks
ER 101105 - 30 x 40 cm, JRZ I. Premium, 40 ks
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Bezpečnost

Skladování

Likvidace

Objednací číslo
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Jednorázový rašelinový zábal je zcela hygienický a ekologický. Fólie ani rouno nezatěžují životní prostředí, jsou recyklovatelné a 
neznečišťují podzemní vody. Po použití (nebo nespotřebovaný, proexspirovaný) se likviduje do směsného komunálního odpadu (kat. 
200301), případně jako tříděný odpad (plasty kat. 150102); použitou rašelinu lze po vysypání z obalu použít na kompost nebo jako 
zeminu na květiny.

oJednorázový rašelinový zábal v uzavřeném/zataveném PE sáčku skladovat při teplotě +5 až +22 C, v prostorách bez přímého slunečního 
světla. 

Expirace

Vyznačena na kartonu společně se šarží rašeliny.


