
 
 

Aparat przeciwbólowy ® 

Instrukcja obsługi 
Model: PZ2 
 
Gratulujemy zakupu aparatu ICE-O-therm® firmy Saringer Life Science Technologies.  
Opatentowana technologia ICE-O-therm® oferuje czasową ulgę w niewielkich bólach i skurczach 
mięśni, stosując bodźce ciepła i zimna na wybranym obszarze ciała. Prosimy uważnie przeczytać 
niniejszą instrukcję przed użyciem urządzenia. 
 
Rozpoczęcie pracy: 

 Czas działania ICE-O-therm® na w pełni naładowanych akumulatorach wynosi 1-2 godziny.  

 Nie należy używać 1 naładowanego i 1 częściowo naładowanego akumulatora w urządzeniu 
w tym samym czasie.  

 Zawsze umieścić 2 w pełni naładowane akumulatory w urządzeniu.  

 Odkręcić denko ICE-O-therm® (gdzie znajduje się pasek).  

 Włóż 2 akumulatory (dodatni biegun ku końcowi) do urządzenia, i ponownie zakręć śruby 
pokrywy akumulatora.  

 Naciśnij przycisk na spodzie urządzenia, aby go włączyć (dioda LED będzie się świecić, a 
białe kwadratowe pole zacznie się oziębiać w dotyku).  

 ICE-O-therm® osiągnie optymalną temperaturę pracy w ciągu 4 - 5 minut.  

 Zakres temperatur zawiera się między 5 a 50 stopni Celsjusza. 
 
Sposób stosowania ICE-O-therm®: 

 Gdy urządzenie osiągnie optymalną temperaturę pracy (4 - 5 minuty), umieść płaską część 
głowicy (z białym kwadratem) na powierzchni małych stawów lub innym miejscu, na którym 
występuje ból.  

 Aby osiągnąć skuteczne uśmierzenie bólu, utrzymaj dobry kontakt między płaską częścią 
ICE-O-therm® a obszarem, który doświadcza bólu.  

 Niektórzy ludzie mogą dość intensywnie odczuwać działanie urządzenia w miejscu kontaktu 
ze skórą. Zapewniamy, że ICE-O-therm®nie może zaszkodzić, jeśli jest stosowany 
prawidłowo. 

 

 
 
Uwagi: 

1. Trzymaj urządzenie w miejscu i powoli przesuwaj go po bolesnym obszarze.  
2. Typowe leczenie potrwa do 10 - 20 minut, w zależności od osoby i rodzaj bólu.  
3. Nie stosować urządzenia dłużej niż 20 minut w jednym miejscu.  
4. UWAGA: Kiedy akumulatory ulegną rozładowaniu, biały kwadrat na głowicy nie emituje 

odczuwalnego zimna w dotyku. Gdy to nastąpi, należy wymienić akumulatory na w pełni 
naładowane. 



Środki ostrożności : 

 Nie stosować dłużej niż 20 minut na danym obszarze w jednym czasie.  

 Nie stosować na skórę uszkodzoną lub wrażliwą.  

 Jeśli cierpisz na nadwrażliwość, skonsultuj się z lekarzem przed użyciem ICE-O-therm®. 
 
Rozwiązywanie problemów:  

 Jeśli masz jakieś problemy z urządzeniem (diody LED nie włączają się, albo nie czujesz 
ciepła/zimna na głowicy), wykonaj następujące czynności przed skontaktowaniem się ze 
sprzedawcą:  

o Sprawdź, czy urządzenie posiada wewnątrz 2 w pełni naładowane akumulatory, i że 
są one ustawione w prawidłowej polaryzacji (biegunowość).  

o Upewnij się, czy pokrywa akumulatora jest przykręcona prawidłowo.  
o Jeśli nadal występują problemy z urządzeniem, prosimy o kontakt ze sprzedawcą. 

 
Zawartość opakowania:  

 ICE-O-therm® - urządzenie z paskiem mocującym  

 Futerał  

 2 wysokiej jakości akumulatorki AA  
 

Pamiętaj:  

 ICE-O-therm wymaga akumulatorów NiMH i ładowarki, aby działać z najlepszym skutkiem.  

 Nie jest urządzeniem sterylnym. Należy zachować ostrożność podczas współdzielenia 
urządzenia przez wielu użytkowników. Po zastosowaniu przetrzyj głowicę wacikiem 
nasączonym 70% alkoholem izopropylowym. 

 
UWAGA: Stosuj urządzenie ostrożnie, gdyż może być ono przyczyną poparzeń. Nie stosuj na skórze 
o ograniczonym czuciu lub niewystarczającym krążeniu lokalnym. Nieodpowiednie stosowanie 
urządzenia przez dzieci lub osoby niepełnosprawne może być niebezpieczne. 
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