
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليمات االستخدام:

 العالج بالتبريد:
ساعات  ٣-٢ أو ساعة في حجرة التجميد ١لمدة ال تقل عن  خزنه

برد الثلج إذا قمت بوضع عبوة م في الثالجة. يمكنك استخدام

القابلة لإلزالة داخل كيس من البالستيك للحفاظ على  الجل

ا. الوضع المثالي هو تسطيح عبوة الجل القابلة لإلزالة  جفافه

. صف كذلكتنمالأثناء التبريد، ومن الممكن وضعها مطوية من 

قد تترك في حجرة التجميد إلى أجل غير مسمى لحين االستخدام. 

ت. مالحظة: درجة فهرنهاي ٢٢-مرنة حتى في  سوف تبقى العبوة

ة في كيس من البالستيك إلزالالقابلة ل نقترح تخزين عبوة الجل

 .أفضل لنظافةفي حالة وضعها في حجرة التجميد 

 

 :تسخينالعالج بال
 نشفة م مال تضع عبوة الجل مباشرة على الجلد. استخد

القابلة  أو قطعة قماش أو ورقة كعازل بين عبوة الجل

 لإلزالة والجلد.

 يجب أن تكون عبوة ل التسخين، وحدة الميكروويف: قب

. ضع لإلزالة في درجة حرارة الغرفةالجل القابلة 

في داخل المكيروويف و  على منشفة ورقية عبوة الجل

جانبها المحتوي على العالقة السوداء )الخشن( لألسفل، 

نب واحد، ثم اقلبها وسخن ثانية على جا ١٥لمدة سخن 

توخ الحذر ب اآلخر. ثانية إضافية على الجان ١٥لمدة 

 ة قد تكون ساخنة.ألن عبوة الجل القابلة لإلزال

 دقيقة واحدة قبل وضعها على ين، انتظر بعد التسخ

وليس ، . يجب أن يكون المنتج دافئ عند لمسهالفخذ

. إذا كان المنتج غير دافئ بما فيه الكفاية, حار

في كل مرة  ثوان مع التقليب ١١بزيادة  المنتجسخن 

عض حتى يتم التوصل إلى درجة الحرارة المطلوبة. ب

أفران الميكروويف تسخن بشكل غير متساٍو ويمكن أن 

لمنتج وتصبح ساخنة جدا. قبل ساخنة" على اتحدث "بقع 

منتج على الجلد، قم بتدليك عبوة الجل لتوزيع ال وضع

 .الجل الداخلي بشكل متساوٍ 

 األصغر وقتا أقل للتسخين  مالحظة: قد تأخذ عبوات الجل

 إلزالة.قابلة لالكبيرة ال من عبوات الجل

  ١٣٢٢الميكروويف  وضعت اعتبارا أنهذه التعليمات 

واط. تختلف جميع أفران المايكروويف في القوة 

. كن حذرا كهربائية وقد تختلف أوقات التسخينال

 ال تفرط في التسخين.ضبط الوقت وفقا لذلك. او

 الحذر عند التسخين. دائما توخى 

  عند نظرا لطبيعة الجل، فإنه قد يبدو فقط دافئا

المنتج قد تم تسخينه بشكل مفرط، كان ، ولكن إذا لمسه

الزائدة إلى الجسم ويمكن أن  الحرارة قد تنتقل هذه

 حروق.تتسبب ب

  عند التسخين، تأكد من أن عبوة الجل القابلة لإلزالة

 .في وضع مسطح دون وجود أي شيء فوقه

 
 الضغط:

وموحدة  ضغط بسيط حسب المالئمة للمستخدم، يضمن مالمسة كلية

 على األنسجة الرخوة وحول المناطق العظمية.

 .الضغط عالج تبريدي أو تسخيني سريع وعميقيوفر 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضغط تبريدي أو  هو توفير عالج  ثيرمو اكتيفاالنضغاط المتنقل للمعالجة بالحرارة من  تخدام نظام الهدف من اس

   للمساعدة على الشفاء بعد اإلصابات أو الجراحة. تسخيني متنقل للظهر

 داعم الفخذ

 

 

نظام االنضغاط المتنقل للمعالجة  

 بالحرارة

 داعم الفخذ 

     ر م الصنف 
                        TAINS6427517_Y REV.0صن  في تايوان      

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليمات التركيب:
قبل االستخدام، تأكد من أن الجل موزع بالتساوي في  (١

 المساحات المخصصه له.

القابلة  عبوة الجلالحلقة، ضع و باستخدام العالقة (٢

 لة داخل الحدود الداخلية لكيس الهواء في داخللإلزا

على  ل)الجانب األسود حيث توجد العالقات لألسف اعمالد

. دائما الداعم, الجانب األزرق بمواجهة الجلد(

كعازل  مالبس أو ورقةاستخدم منشفة، قطعة قماش، قطعة 

 القابلة لإلزالة والجلد. بين عبوة الجل

بتثبيت الداعم جيدًا حول الفخذ أو الساق أو قم  (٣

جانب األزرق من عبوة الجل ال الركبة أو الذراع.

القابلة لإلزالة يجب أن يواجه الجلد. دائما استخدام 

عازل بين عبوة الجل والجلد. ثبت الداعم بالعالقة 

. والحلقة، استمر في إعادة الضبط حتى تصبح مريحة

ولكن ليس ضيق جدا، ألنه  اعم محكمًا،يجب أن يكون الد

 الدورة الدموية. قد يعيق

نبو  األ اعم عن طريق محبسالدصل المضخة اليدوية ب (4

 وية هذهاليد )ويمكن أيضا أن تصل المضخة. والقفل

 (.اعمقبل وضع الد

فور وصلك للمضخة اليدوية, ضع الصمام على  -أ

 ".Onالوضع "

 ٥قم بتطبيق الضغط بالضغط على بصيلة الضغط  - 

 ثوان. ٣وانتظر لمدة مرات 

إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من الضغط، اضغط  -ت

على بصيلة الضغط مرتين أخريين.وانتظر لمدة 

ثوان. كرر ذلك حتى يتحقق الضغط المناسب.  ٣

ال تفرط في الضغط على المنطقة  تنبيه:

 المعالجة ألن ذلك قد يعيق الدورة الدموية.

على صمام  إذا كنت بحاجة إلى تقليل الضغط، اضغط (٥

االفراج الموجود على بصيلة الضغط حتى تتحقق الكمية 

 المطلوبة من الضغط. 

عندما يتحقق الضغط المطلو ، أدر الصمام بعكس اتجاه  (6

" لمنع دخول الهواء Offعقار  الساعة إلى الوضع "

 للداخل.

لتسهيل التنقل، بصيلة الضغط وأنبو  الضغط يمكن  (7

بإدارته عكس عقار  إزالتهما عن طريق فك القفل 

 الساعة.

 
 
 
 

 تعليمات التركيب:
 

 :١الخطوة 
 . بل االستخدام, تأكد أن الجل متوزع بشكل متساٍو على المساحات المخصصة لذلك

 

 

 
 

 :٢الخطوة 
لة داخل الحدود الداخلية لكيس القابلة لإلزا ضع عبوة الجل

دائما استخدم منشفة، قطعة قماش، )اعم. الد الهواء في داخل

القابلة لإلزالة  كعازل بين عبوة الجل مالبس أو ورقةقطعة 

 .(والجلد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التخزين:
 .إذا قمت بإزالة بصيلة الضغط واألنبو ، قم بحفظهم في مكان آمن 

 التبريدي  عند االنتهاء من استخدام نظام الضغط العالجي

 بصيلة الضغط واألنبو  في الداعم لحفظ آمن.، قم بربط والتسخيني

 قم بإداة صمام التشغيل إلى الوضع " ،د إزالة الداعمبمجرOn "

إلطالق الهواء من داخل الداعم. عبوة الجل القابلة لإلزالة تالئم 

 بشكل أفضل عند وضعها على داعم يحتوي على هواء أقل في الداخل.

  بالتسخين، تأكد من أن يتم تخزين إذا كنت تخطط الستخدام العالج

 عبوة الجل في وضع مسطح دون وضع أي شيء فوقه.

  إذا كنت تخطط الستخدام العالج بالتبريد، تأكد من أن يتم تخزين

 عبوة الجل في غرفة التجميد في كيس بالستيكي، وفي وضع مسطح.

 تعليمات التنظيف:
 اغسلها يدويا بماء بارد وصابون خفيف. عبوة الجل القابلة لإلزالة:

امسح الداعم بقطعة قماش رطبة )غير مبللة( باستخدام صابون  الداعم:

خفيف. اترك للمنتج في الهواء الجاف حتى يجف تمامًا قبل االستمرار في 

تنبيه: قم بتنظيف عبوة الجل القابلة لإلزالة والداعم بشكل االستخدام. 

 منفصل.

 

 تحذيرات:
 الطبيب قبل استخدام هذا المنتج. استشر 

 دقيقة في كل مرة ٢١فقط لمدة م العالج بالتبريد استخد 

 على المنطقة المصابة.

 على الجروح  هذا لإلزالة ال تستخدم منتج الجل القابل

 المفتوحة أو على البشرة الحساسة.

  الدورة الدموية.في ال تستخدم حيث يكون هناك ضعف 

  طفح جلدي أو زيادة في األلم،  في أي وقت وجع،حدث إذا

 .توقف عن االستخدام واستشر الطبيب

 قصودة كما هو موضح في ملاستخدم هذا المنتج فقط ألغرضه ا

 الدليل.

 م لصاقات جلدية، ال تستخدم هذا المنتج أثناء استخدا

 .مطهرات أو لوشن، بلسم، كريمات جلدية

 يجب على األفراد الذين يستخدمون أجهزة تنظيم ضربات 

القلب أو مضخات األنسولين عدم استخدام هذا المنتج 

 .مطلقا

 ستخدم خالل فترة الحمل.ال ي 

 على  المسخنةإللزالة لقابلة ال ال تستخدم عبوة الجل

أجزاء من الجسم حيث يوجد تورم أو احمرار أو بعد 

 .العالج بالتبريد مناسب لهذه الحاالتلصابة مباشرة. إلا

 لة لإلزالة، أو تم تسخينها القاب ت عبوة الجلقإذا تمز

 بشكل مفرط أو حدث لها خرق )وبها تسريب( تخلص منها

 فورا.

 .يحفظ بعيدا عن متناول األطفال 

 ال يحتوي المنتج على التكس. 

 قطعة قماش  مال تضع عبوة الجل مباشرة على الجلد. استخد

 عبوة الجل القابلة لإلزالةبين أو منشفة أو ورقة كعازل 

 والجلد.

 

 :٣ة الخطو
قم بتثبيت الداعم جيدًا حول الفخذ أو الساق أو الركبة أو 

جانب األزرق من عبوة الجل القابلة لإلزالة يجب أن ال الذراع.

يواجه الجلد. دائما استخدام عازل بين عبوة الجل والجلد. ثبت 

الداعم بالعالقة والحلقة، استمر في إعادة الضبط حتى تصبح 

محكمًا، ولكن ليس ضيق جدا، ألنه قد  اعم. يجب أن يكون الدمريحة

 الدورة الدموية. يعيق

 
 
 
 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

  

   تحذير  
ارتدي مالبس أو ضع نسيج عازل بين عبوة الجل والجلد قبل 

 استخدامك للعالج بالتبريد أو بالتسخين

 العوازل الممكن استخدامها تتضمن:

  منشفة خفيفة 

 طعة  ماش  

 )ور ة أو غطاء وسادة )مقصوصة حسب الحجم الملطلوب 

    طبقات من المناشف الور ية 

 ماش  طني  
عبوة الجل قبل  إما أن تقوم بلف العازل حول

ربط عبوة الجل بالداعم أو أن تضع العازل على 

 الجلد خالل تثبيت الداعم حول الجسم.

 
 تحذيرات:

 .استشر الطبيب قبل استخدام هذا المنتج 

  دقيقة في كل مرة  ٢١استخدم هذا المنتج فقط لمدة

 على المنطقة المصابة.

 ال تستخدم منتج الجل القابل لإلزالة هذا على الجروح 

 المفتوحة أو على البشرة الحساسة.

 .ال تستخدم حيث يكون هناك ضعف في الدورة الدموية 

  إذا حدث في أي وقت وجع، طفح جلدي أو زيادة في

 األلم، توقف عن االستخدام واستشر الطبيب.

  استخدم هذا المنتج فقط ألغرضه المقصودة كما هو

 موضح في الدليل.

 دام لصاقات جلدية، ال تستخدم هذا المنتج أثناء استخ

 كريمات جلدية، بلسم، مطهرات أو لوشن.

  يجب على األفراد الذين يستخدمون أجهزة تنظيم ضربات

القلب أو مضخات األنسولين عدم استخدام هذا المنتج 

 .مطلقا

 .ال يستخدم خالل فترة الحمل 

  على  المسخنةال تستخدم عبوة الجل القابلة لإللزالة

د تورم أو احمرار أو بعد أجزاء من الجسم حيث يوج

اإللصابة مباشرة. العالج بالتبريد مناسب لهذه 

 الحاالت.

  إذا تمزقت عبوة الجل القابلة لإلزالة، أو تم

تسخينها بشكل مفرط أو حدث لها خرق )وبها تسريب( 

 تخلص منها فورا.

 .يحفظ بعيدا عن متناول األطفال 

 .ال يحتوي المنتج على التكس 

  مباشرة على الجلد. استخدم قطعة ال تضع عبوة الجل

قماش أو منشفة أو ورقة كعازل بين عبوة الجل 

 القابلة لإلزالة والجلد.
 شعار العالمة التجارية

 

محتويات جميع المواد المتوفرة في هذا الكتيب هي حقوق محفوظة من قبل 

Polygel, LCC  ما لم يذكر خالف ذلك. جميع الحقوق محفوظة من قبلPolygel, LCC 

وال يجوز إعادة إنتاج المحتوى أو توزيعه أو نشره أو نقله بأي شكل أو 

أو كما هو مبين أدناه.  Polygel, LCCبأي وسيلة، إال بإذن كتابي مسبق من 

انتهاك حقوق الطبع والنشر هو انتهاك للقانون الفدرالي ومستوجب 

 لعقوبات جنائية ومدنية.
 

 

 اإلشعار القانوني وإخالء المسؤولية

 

)بما في ذلك موظفيها ووكالئها( أية مسؤولية عن  Polygel, LCCال تتحمل 

العواقب الناجمة عن استخدام المعلومات الواردة هنا، أو بأي شكل من 

األشكال محتوى هذه المعلومات، بما في ذلك )على سبيل المثال ال الحصر( 

علمية، أو اإلفتراضات ال  األخطاء أو السهو، دقة أو معقولية أو وقائعية

الدراسات أو االستنتاجات، أو الطبيعة اإلفترائية للبيانات، أو حقوق 

الملكية الفكرية أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية، وانتهاك 

ليست  Polygel, LCCالممتلكات أو الخصوصية أو الحقوق الشخصية لآلخرين. 

ناشئة عن مسؤولة وتخلي صراحة، كل المسؤولية عن األضرار من أي نوع ال

استخدام أو اإلشارة إلى، أو االعتماد على هذه المعلومات. ال توجد 

ضمانات أو تأمينات، بما في ذلك )ولكن ليس على سبيل الحصر( أي ضمانات 

صريحة أو ضمنية للتسويق أو المالءمة لغرض معين من األغراض، يتم 

 فيما يتعلق بهذه المعلومات. Polygel, LCCإجراءها من قبل 

 

 

 
 ©Polygel, LCC 2014جمي  الحقوق محفوظة 

 تمت الطباعة في الواليات األمريكية المتحدة

Polygel  هي عالمة مسجلة لـPolygel  

ThermoActive   هي عالمة مسجلة لـPolygel 

 
 ممثل اإلتحاد األوروبي المعتمد 

 

 

 المنتج من المطاط الطبيعيال يتم تصني  هذا 

 الجاف أو لثى المطاط الطبيعي

 :٤الخطوة 

)ويمكن . األنبو  والقفل اعم عن طريق محبسالدصل المضخة اليدوية ب

 (.اعمقبل وضع الد وية هذهاليد أيضا أن تصل المضخة

الصمام على الوضع فور وصلك للمضخة اليدوية, ضع  -ث

"On." 

مرات  ٥قم بتطبيق الضغط بالضغط على بصيلة الضغط  -ج

 ثوان. ٣وانتظر لمدة 

إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من الضغط، اضغط على  -ح

ثوان.  ٣بصيلة الضغط مرتين أخريين.وانتظر لمدة 

ال تفرط  تنبيه:كرر ذلك حتى يتحقق الضغط المناسب. 

المعالجة ألن ذلك قد يعيق في الضغط على المنطقة 

 الدورة الدموية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :٥الخطوة 
إذا كنت بحاجة إلى تقليل الضغط، اضغط على صمام االفراج الموجود 

على بصيلة الضغط حتى تتحقق الكمية المطلوبة من الضغط. إذا تم 

اإلفراج عن الكثير من الضغط، اضغط على بصيلة الضغط مرتين أكثر 

ثوان. إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من الضغط، كرر  ٢وانتظر لمدة 

 لضغط المطلو .ذلك حتى يتحقق ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :٧&  ٦الخطوة 
عندما يتحقق الضغط المطلو ، أدر الصمام بعكس اتجاه عقار  الساعة 

" لمنع دخول الهواء للداخل.لتسهيل التنقل، بصيلة Offإلى الوضع "

الضغط وأنبو  الضغط يمكن إزالتهما عن طريق فك القفل بإدارته عكس 

 عقار  الساعة.

 
 

 

 


