
Preizkusite Voltatherm grelne obliže za lajšanje bolečin
v vratu in hrbtu.

Kako izdelek uporabiti? 

Kdaj se izogniti uporabi obliža Voltatherm? 

 

glej zavihek škatle

 
  

Pretrgajte zaščitni ovoj tik pred začetkom uporabe grelnega obliža. Izdelka ni 
treba pretresti. Odstranite plastično zaščito in nato obliž namestite na boleč 
predel – hrbet, vrat ali ramo – z lepljivo stranjo obrnjeno proti suhi in očiščeni 
koži. Obliž pritisnite na kožo in poskrbite, da bo ustrezno nameščen. Grelni obliž 
se segreje nekaj minut po odprtju. Odstranite ga tako, da ga primete za enega od 
koncev in ga počasi odlepite.
Če želite obliž namestiti na težko dosegljivo mesto na hrbtu ali vratu, naj vam 
pri določanju pravilnega položaja obliža pomaga druga oseba. 

Na kaj je potrebno paziti?  

V primeru naslednjih zdravstvenih stanj se pred uporabo izdelka posvetujte 
z zdravnikom ali farmacevtom: 
•  slaba prekrvavitev (npr. zaradi odpovedi srca),
•  nosečnost,
•  poškodbe živcev (npr. izguba občutljvosti zaradi sladkorne bolezni),
•  revmatoidni artritis, 
•  kožna stanja, kot so ekcem, luskavica ali zelo občutljiva koža. 

Pred uporabo izdelka se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, če ste 
starejši od 65 let, saj v tej starostni skupini obstajajo tveganja zaradi občutljive 
kože. Izdelka ne uporabljajte med spanjem, na njem ne ležite in med uporabo 
ne pritiskajte nanj (npr. ne nameščajte ga na predele, na katere pritiska pas ali 
preveza). Grelni obliži lahko povzročijo opekline. Če imate med uporabo 
neprijeten ali pekoč občutek ali če opazite spremembe, kot so otekanje, 
izpuščaji ali druge neprijetnosti, ki ne prenehajo na predelu, kamor ste nanesli 
obliž, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 
Grelni obliž Voltatherm vsebuje naravne snovi (železo, aktivno oglje, vodo, 
itd.). Železo se ob stiku z zrakom segreje in doseže maksimalno temperaturo 
v 20–30 minutah. Grelni učinek traja do 8 ur. Grelni obliž vsebuje železo. V 
primeru zaužitja praška v grelnem obližu takoj poiščite zdravniško pomoč.
Če prašek v grelnem obližu pride v stik z očmi ali kožo, prizadeto mesto sperite 
z obilo vode in poiščite zdravniško pomoč. 

Izdelka ne uporabljajte, če ena ali obe nalepki za zapečatenje koncev kartona 
manjkata ali sta poškodovani. 

Vsebina: 5 obližev
Sestavine: Iron powder, Water, Activated carbon, Vermiculite, Potassium Chloride.

Obliža ne puščajte na enem predelu kože dlje od 8 ur v obdobju 24 ur, prav tako 
pa na istem predelu kože ni priporočljivo uporabiti več kot en grelni obliž na dan. 
Obliž je namenjen za zunanjo uporabo. Če se po sedmih dneh uporabe bolečina 
okrepi ali ostane nespremenjena, prenehajte z uporabo in se obrnite na 
zdravnika. Izdelka ne uporabljajte v kombinaciji z drugimi zdravili, ki se nanašajo 
na kožo, ali drugimi grelnimi sredstvi. Izdelka ne segrevajte v navadni ali 
mikrovalovni pečici. Obliža ne režite, ne prebadajte ga in ne pustite, da bi prišel 
v stik z vlago.  Obliž je za enkratno uporabo. 

Grelnega obliža ne uporabljate, če ste že kdaj imeli alergijsko reakcijo na grelne 
obliže. Obliža ne uporabljajte na predelih kože, kjer ne čutite grelnega učinka, in 
ne uporabljajte ga na poškodovani koži. Izdelka ne uporabljajte med spanjem. 
Obliža ne nameščajte otrokom, mlajšim od 12 let, ali osebam, ki ga ne morejo 
odstraniti same.  Obliža ne nameščajte na modrice ali otekline 48 ur po tem, ko 
ste utrpeli poškodbo. 
Pred slikanjem z magnetno resonanco (MR) odlepite obliž in ga odstranite. Obliž 
ponovno namestite po zaključeni preiskavi. 
Izdelka ne uporabljajte, če vsebina grelnega obliža izteka in/ali če je ovoj poškodo-
van ali pretrgan. Hraniti izven vidnega polja in dosega otrok.
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• Zagotavljajo grelni učinek do 8 ur
• Zmanjšujejo togost in oslabljenost mišic ter tako povečujejo raven aktivnosti
• Lajšanje bolečin brez zdravilnih učinkovin


