
        

            Atopowe Zapalenie Skóry 
 

Tkaniny (odzież i pokrowce) w 100% pokryte srebrem 
                                                                                   Działanie bakteriobójcze 

 

 
Instrukcja użytkowania 

Proszę przeczytać przed pierwszym użyciem! 
 
UWAGA: mogące wystąpić różne odcienie, różnice kolorystyczne i miejscowe przebarwienia na tkaninach są zjawiskiem normalnym i nie świadczą o  słabej jakości 
produktów. Dzieje się tak, ponieważ w związku z naturalną ciepłotą ciała i jego wilgotnością dochodzi do procesu  utleniania srebra, co w konsekwencji może 
powodować przebarwienia.  
Utlenianie srebra w żaden sposób nie ogranicza jego właściwości bakteriobójczych. 
 
Szczególne wskazania przy stosowaniu 

• Proszę wyprać powlekane srebrem tkaniny  PADYCARE ® przed pierwszym użyciem. 

• Srebrne tkaniny należy nosić w bezpośrednim kontakcie ze skórą, aby zoptymalizować działanie przeciwbakteryjne i proces gojenia. Jony srebra są szybciej 
transportowane na skórę dzięki naturalnej ciepłocie ciała i jej wilgotności. 

• Ważne jest, aby nawilżać skórę specjalistycznym kremem lub emolientem, ponieważ wilgotność kremów również przyspiesza przenoszenie jonów srebra na 
skórę. 

• Proszę zauważyć, że powlekany srebrem materiał, charakteryzuje się bardzo wysoką jakością i elastycznością.  Powyższe  wymaga zachowania szczególnej 
ostrożności i delikatnego postępowania szczególnie w okolicach szwów (np. częste rozciąganie i szarpanie, pranie). 

• Szwy powlekanej srebrem odzieży PADYCARE ® dla niemowląt  i dzieci zostały umieszczone na zewnątrz, po to aby uchronić skórę przed otarciem. Jeśli 
zaistnieje taka potrzeba, wspomniana odzież może być również noszona szwami do wewnątrz. 

• Nie zezwala się na przymierzanie odzieży “na próbę”, gdy wcześniej skóra została nawilżona emolientem lub kremem. 

• Nie ma możliwości zwrotu produktów w przypadku gdy noszą jakiekolwiek ślady użytkowania lub gdy zostały wcześniej “przymierzone” na nawilżoną 
kremem/emolientem/maścią skórę. 

• Aby uniknąć ryzyka uduszenia, opakowanie produktu należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
 
 
Rekomendowane wskazania przy stosowaniu 
Powlekane srebrem tkaniny PADYCARE ® powinny być traktowane w taki sam sposób jak jedwab. Pierz je w pralce automatycznej, z użyciem płynu przeznaczonego 
dla delikatnych tkanin. Dla optymalnego wykorzystania tkanin, zalecamy stosowanie płynu do prania  PADYWASH ®. 
 

• Podczas prania PADYCARE ®,  nie należy stosować odżywek lub płynów zmiękczających.  Zaleca się  stosowanie  płynnego,  łagodnego detergentu. 

• Prosimy prać PADYCARE ® w pralce oddzielnie, stosując program dla tkanin delikatnych  lub łącznie z innymi tkaninami lecz wykonanymi z włókien 
syntetycznych. 

 
Jeśli instrukcje pielęgnacji są przestrzegane jak zalecamy powyżej , pokryte srebrem tkaniny PADYCARE ® (odzież i pokrowce), zachowają swoje właściwości 
bakteriobójcze, aż do 200 kolejnych prań. 
 
                 Pranie w temperaturze do 30° C.      
                  

                 NIE należy używać środków odkażających, środków czyszczących zawierających  chlor i odżywek. 

                 NIE używać chloru. 

Suszyć na wolnym powietrzu. Nie używać suszarki automatycznej bądź pralki z opcją suszenia. 
W bezpośrednim kontakcie z ciepłem, srebro pokrywające powierzchnię  tkanin  utlenia się. 
 
Nie prasować. Powierzchnia tkanin utleni się. 

 

Nie czyścić chemiczne. 

 
Uwaga: alergia na srebro może prowadzić do nietolerancji produktów przez skórę! 

 

Powlekane srebrem tkaniny PADYCARE ® stosuje się przede wszystkim w celu  złagodzenia objawów spowodowanych przez wyprysk 
atopowy (atopowe zapalenie skóry), grzybicę i łuszczycę,  u niemowląt, dzieci i dorosłych. 

 
Producent i Dystrybutor nie ponoszą odpowiedzialności za straty i naruszenia, które wynikły z powodu nieodpowiedniego  użytkowania lub nadużyć. 
 

Wyprodukowano dla: 
 

   
   BestMedicalBrands, Ul. Cybernetyki 19, 02-677  Warszawa Tel: +48 22 468 18 12 
   sklep@bestmedicalbrands.com   www.bestmedicalbrands.com 

 
Wyprodukowane przez: 

 
Texamed ® GmbH, Oskar-Messter-Str. 29, D-85737 Ismaning Tel: +49-89-9233 469 0; fax. +49-89-9233 469 23  info@texamed.de  www.texamed.de 


