
 

  XL  thermoeyesטיפול בקומפרס המשלב חום ולחות באמצעות שקיקי אינסטנט

 להקלה בתופעות של עין יבשה

 

 בזמן שינה בלבד(. משמשותהמסכה והניחו אותן בצד )אלו של  הפנימי החלקהשחורות מספוגיות ההוציאו את  .1
 יפעלהשקיק לא  תגבישי ותכולתובמצב נוזלי, במידה ולתו שתכ להפעלה)ודאו קודם  ™thermoeyes כחול שקיק ג'ל הפעילו  .2

 )ראה תהליך איפוס השקיק(.דקות 5למשך רותחים במים  חימומוויש לאפסו ע"י 
. החזיקו שקית ג'ל אחת במצב אנכי להפעלה ואין צורך לאפסםמוכנים  6שקיקי ג'ל כחול, כל ה  6האריזה יימצאו  בתוך .א

 .לתחתית השקיקלפי מטה כ ישקעכך שדיסק המתכת הפנימי  ,לאורך
ואחזו בשתי השתמשו באגודל ובאצבע המורה של שתי הידיים מונח בתחתית השקיק, דיסק המתכת הפנימי כעת כאשר  .ב

צליל הקלקה. הצליל מפעיל את תהליך שני הכיוונים כדי לייצר ל המתכתהקצוות הנגדיות של הדיסק. כופפו את דיסק 
 החימום.

מתחיל להתגבש ולייצר חום. )דבר זה הנוזלי והפיקו את צליל ההקלקה עד שהג'ל  הכיווניםשני את הדיסק המשיכו לכופף  .ג
 צלילי הקלקה בשימוש במוצר בפעם הראשונה ומספר קטן יותר של צלילי הקלקה בשימושים שלאחר מכן(. 20עד  5מצריך 

הלח המכיל השקיק שבתוך כיס הבד . לאחר מכן מקמו את החם הרטיב כיס בד לבן במים פושרים והכניס לתוכו את השקיק .3
בהפעלת שקיק הג'ל הכחול עבור העין פעולות ה. חזרו על אותן המסכהשל  הפנימי בחלקהבתוך אחד משני השקעים המיועדים 

 .השנייה
 מעל עפעפיים סגורים ואבטחו בעזרת רצועה. המסכהמקמו את  .4
 דקות לכל היותר או בהתאם להנחיות של רופא העיניים שלכם. 20-25משך המסכה על העפעפיים להרכיבו את  .5

 שקיקי הג'ל הכחולאיפוס 

 חום.-שימוש בטיפול בלחותהשוב לנוזל לאחר ולהפכן הג'ל הכחולות  שקיקילאפס את  יש

)מבלי לכבות את  רותחיםהבמים אותם השאירו  )שהורתחו מראש(. מים רותחיםסיר לתוך  שהתגבשוהכניסו את שקיקי הג'ל  .1
 דקות )אין להשאיר ללא השגחה(. 5משך ל האש(

הג'ל בעזרת כף והניחו אותן על מגבת על מנת שיתקררו. אין לגעת בהן בזמן שהן מתקררות. חבילות  שקיקיזהירות את הוציאו ב .2
 .מרגע הוצאתם מהמים הרותחים דקות לערך 30להיות מוכנות לשימוש חוזר תוך  יכולותהג'ל 

. ת בכל טיפול וטיפולחום מרבי פליטת( וזאת במטרה להבטיח ההרתחההאיפוס )בתהליך  ל יומסוהכחוהג'ל  שבשקיקחשוב שכל הגבישים 
שוב לשם איפוס. פעולה זו תסייע בלהבטיח שכל הגבישים  אותובמהלך השימוש, נסו להרתיח  מהרהג'ל שלכם מתקרר  ושקיקבמידה 

 מומסים.

 קרבקומפרס טיפול 

 להקלה במקרים של אלרגיה ונפיחות

 והניחו בצד.  המסכהשל  הפנימי מחלקה ותהשחורהוציאו את הספוגיות  .1
 הלבנים במים מינרליים או מסוננים. כיסי הבד 2הרטיבו את  .2
  .כיסי הבד הלבנים והלחיםלתוך הכחולות  instantsג'ל את שקיקי ההכניסו  .3
 .הפנימי של המסכההלבנים בתוך השקעים המיועדים לכך בחלקה שבתוך הכיסים  השקיקיםמקמו את  .4
לתוך שקית שניתנת לסגירה חוזרת והקפיאו הבד הלבנים  שבכיסיהכחול הג'ל שקיקי יחד עם המסכה בשלמותה הכניסו את  .5

 דקות. 20-30במשך 
 ראשכםאת רצועת הראש מעל החלק האחורי של  תמהשקית ומקמו מעל עפעפיים סגורים. משכו בעדינו המסכההוציאו את  .6

 לאבטחה.
 .המטפלרופא הדקות או בהתאם להנחיות  15במשך  המסכההרכיבו את  .7

 ניקיון וטיפול

רחצו בצורה ידנית בעזרת סבון עדין ומים חמים לאחר כל שימוש. שטפו היטב, ואת המסכה את כיסי הבד הלבנים ות, השחורהספוגיות את 
 סחטו לחות מיותרת וייבשו באוויר בתוך שקית הרשת המצורפת. 

 ירותאמצעי זה

 היוועצו עם רופא עיניים טרם השימוש. .1
 אין לעשות שימוש במוצר בזמן הפעלת ציוד, מכונות או בזמן הליכה.  .2
 בתנור מיקרוגל.  instants את שקיקי הג'ל הכחולים  אין לחמם .3
 הפסיקו את השימוש במוצר במידה ואתם חווים גירוי בעיניים או בעור. .4


