–– tumörer och maligna hudförändringar
–– personer med nedsatt känslighet på grund av kroppsliga

Bipackseddel

–– skoldning eller forbrænding af huden
–– forfrysning af huden
–– small-fibre-neuropati, allodyni, hyperalgesi
–– tumorer og ondartede ændringer i huden
–– personer med begrænset følsomhed som følge af fysis-

Brugsanvisning

eller medicinska besvär

–– känsliga hudområden eller hudområden med dålig genomblödning.

Enkel snabb väl tolererad
Medicinteknisk produkt för symtomatisk behandling av
herpes
Avsedd användning
HERPOtherm® är en patenterad medicinteknisk produkt
för lokal behandling av symtom vid herpes (herpes simplex
labialis), såsom sveda, stickningar, klåda eller spänningskänsla.
Vid användning i rätt tid kan HERPOtherm® som regel
helt förhindra bildandet av herpesblåsor. Vid senare användning kan ett enklare förlopp eller en tidigare läkning
uppnås. De första tecknen på ett herpesutbrott, så kallade
prodromalsymtom, är vanligtvis klåda, sveda, stickningar
eller spänningskänsla.
Verkningsmekanism
HERPOtherm® verkar uteslutande genom koncentrerad
värme och således helt utan kemikalier.
HERPOtherm® är även lämpligt för gravida, allergiker och
barn.
Användningen av koncentrerad värme (lokal hypertermi)
är en fysikalisk verkningsprincip baserad på kort, koncentrerad värmeeffekt på en liten begränsad hudyta. Till och
med en lokal begränsad värmetillförsel kan räcka för att
lindra besvär som klåda, sveda eller spänningskänsla och
vid användning i rätt tid som regel förhindra bildandet av
herpesblåsor.
Användning
Det är mycket enkelt att använda HERPOtherm®:
–– Ta av skyddslocket på instrumentet. Placera instrumentet med den kemiska kontaktytan på det hudområde
som ska behandlas och tryck lätt.
–– Tryck på knappen. Den keramiska kontaktytan värms
upp till en temperatur på cirka 51 °C. Så snart denna
temperatur uppnåtts tänds en LED-lampa. LED-lampan
släcks när instrumentet stängs av automatiskt efter 3
sekunders användning. I början av uppvärmningsfasen
och i slutet av behandlingen avges dessutom en ljudsignal.
–– Sätt tillbaka skyddslocket på instrumentet.
Vid ihållande eller återkommande symtom går det att
behandla samma hudområde flera gånger. Iaktta en
behandlingspaus på minst 2 minuter mellan varje användning. Samma hudområde får behandlas maximalt
5 gånger per timme.

I följande fall ska råd från läkare inhämtas:
–– Ihållande besvär under användning av HERPOtherm®.
–– Besvär som försämras under användning av HERPO
therm®. Tills dessa har försvunnit ska produkten inte
användas mer.
Dessutom ska instrumentet inte användas:
–– Omedelbart efter applicering av salvor, krämer, lotioner
osv. på det drabbade området
–– På fuktig hud.
Behandlingstemperaturen kan upplevas som obehaglig beroende på känslighet.
Hos känsliga personer kan en kortvarig hudrodnad uppkomma efter användning. I sällsynta fall kan personer med
känslig hudtyp drabbas av en hudirritation.
En funktionsstörning indikeras genom att LED-lampan
blinkar 5 gånger och ljudsignalen avges 5 gånger. Detta
kan uppkomma vid exempelvis felaktig användning, genom att instrumentet aktiveras och används i luften istället
för på huden. Om felmeddelandet upprepas trots korrekt
användning, kontakta tillverkaren eller distributören.
Använd inte instrumentet om det är skadat eller vid en
uppbar felaktig funktion. Använd inte skadade eller fuktiga
batterier. Skydda instrumentet mot fukt.
Förvaring
Skydda instrumentet mot direkt solljus och förvara det torrt.
Använd inte batteriet efter det utgångsdatum som anges på
detsamma. Om instrumentet inte ska användas under längre perioder ska batteriet tas ut för att förhindra en skada på
Herpotherm® på grund av läckande batterisyra.

Tillverkare:
GmbH
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Tyskland
Tel.: +49 (0) 800/162 35 09
Fax: +49 (0) 34954/247 271 79
Kontakt:
Sverige: contact-sweden.mibetec@dermapharm.com
www.herpotherm.eu

ke eller medicinske gener

Nemt hurtigt tåles godt
Medicinsk produkt til symptomatisk behandling af herpes
Anvendelsesformål
HERPOtherm® er et patenteret medicinsk produkt til lokal behandling af symptomer, der opstår i forbindelse med
herpes (herpes simplex labialis), såsom kløe, brændende og
snurrende fornemmelse eller ømhed.
HERPOtherm® kan som regel ved rettidig anvendelse forhindre dannelse af herpes-blærer. Ved efterfølgende anvendelse kan der opnås et lettere forløb eller en tidlig heling. De første symptomer på et herpesudbrud, de såkaldte
prodomal-symptomer kan generelt være kløe, brændende
og snurrende fornemmelse eller ømhed.
Virkemåde
HERPOtherm® virker udelukkende ved koncentreret varme og er således fuldstændigt uden kemiske stoffer.
HERPOtherm® er derfor også egnet til gravide, allergikere
og børn.
Brug af koncentreret varme (lokal hypertermi) er et fysisk funktionsprincip, der er baseret på kort, koncentreret
varmepåvirkning på et lille begrænset hudområde. Oven
i købet en lokalt begrænset varmepåføring kan være tilstrækkelig til at lindre gener, såsom kløe, brændende og
snurrende fornemmelse eller ømhed, eller det kan som regel forhindre et udbrud af herpes, hvis produktet anvendes
rettidigt.
Anvendelse
HERPOtherm® er meget nem at anvende:
–– Tag beskyttelseshætten af stiften. Anbring stiften med
den keramiske kontaktflade på det berørte hudområde,
og tryk hermed forsigtigt mod huden.
–– Tryk på knappen. Den keramiske kontaktflade opvarmes til en temperatur på ca. 51 °C. Så snart denne
temperatur er nået, lyser en LED. LED’en slukker, når
stiften automatisk slukker efter en anvendelsestid på
3 sekunder. I begyndelsen af opvarmningsfasen og ved
afslutningen af behandlingen udsendes et yderligere
akustisk signal.
–– Sæt beskyttelseshætten på stiften igen.
Ved vedvarende eller genopblussende symptomer er det
muligt med en gentagen behandling af det samme hudområde. Hold en behandlingspause på mindst 2 minutter
mellem de pågældende anvendelser. Der foreskrives maksimalt 5 anvendelser på samme hudområde, som ikke må
overskrides.

Kontakta tillverkaren eller distributören vid frågor om produkten respektive dess funktion.

Rengöringsanvisning:
Instrumentets keramiska kontaktyta kan rengöras med en
vanlig rengöringsduk med alkohol. Alla övriga ytor kan rengöras med t.ex. en ren duk.
Byte av batterier:
3

blodomløb.

I følgende tilfælde skal lægen kontaktes omgående:
–– vedvarende gener ved brug af Herpotherm®.
–– vorværrede gener ved brug af Herpotherm®. Produktet
må ikke anvendes længere, indtil årsagen er klarlagt.
Desuden må apparatet ikke anvendes:
–– umiddelbart efter påføring af salver, cremer, lotions på
det pågældende område
–– på fugtig hud.
Afhængig af følsomheden kan behandlingstemperaturen
føles ubehagelig.
På personer med følsom hud kan der forekomme en kortvarig rødme af huden efter anvendelsen. I sjældne tilfælde
kan der opstå hudirritation efter brug på personer med
følsom hud.
Apparatet gør opmærksom på en funktionsfejl, når
LED-lampen blinker 5 gange, og når der 5 gange udsendes et akustisk signal. Dette er muligt ved ukorrekt brug,
hvis apparatet udløses og benyttes i luften i stedet for på
huden. Såfremt denne fejlmelding forekommer på trods af,
at anvendelsen udføres korrekt, bedes du henvende dig til
producenten eller forhandleren.
Stiften må ikke anvendes, hvis den er beskadiget eller ved
funktionssvigt. Beskadigede eller fugtige batterier må ikke
anvendes. Beskyt stiften mod fugt.
Opbevaringsanvisning
Produktet skal beskyttes mod direkte sollys og opbevares
tørt.
Batteriet må ikke anvendes længere end den holdbarhedsdato, der står angivet. For at undgå en beskadigelse af
HERPOtherm® som følge af batterisyre, der løber ud, skal
batteriet tages ud, hvis produktet ikke benyttes i længere
tid (brugspause).

Producent:
GmbH
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 800/162 35 09
Fax: +49 (0) 34954/247 271 79
Kontakt:
Danmark: contact-denmark.mibetec@dermapharm.com

Informationen uppdaterad: december 2018
Tips om användning
HERPOtherm® är endast avsedd för egenanvändning av
vuxna och barn från 12 år. Barn under 12 år ska bara behandlas med hjälp av en vuxen.
Av hygieniska skäl och för att förhindra överföring av virus
ska HERPOtherm® alltid bara användas av en person.
Herpes är en virussjukdom som orsakas av herpes simplexvirus. Överföringen sker via droppsmitta samt direkt eller
indirekt kontaktsmitta.
Infektionen med herpes simplexvirus kan inte hävas.

–– følsomme hudområder, eller hudområder med dårligt

www.herpotherm.eu

Beakta bipacksedeln

Skydda instrumentet mot direkt solljus och förvara vara det torrt. Fuktkänsligt.

Anvisninger til brug
HERPOtherm® må kun anvendes af voksne og børn over
12 år. Børn under 12 år må kun anvende stiften med hjælp
fra en voksen.
For at undgå smitte og af hygiejniske årsager må
HERPOtherm® kun anvendes af én og samme person.
Herpes er en virussygdom, som fremkaldes af en herpes-simplex-virus. Infektionen overføres ved dråbeinfektion, ved direkte eller indirekte kontakt.
Infektionen med Herpes-simplex-virus kan ikke kureres.
Rengøringsvejledning:
Den keramiske kontaktflade på stiften kan uden problemer
rengøres med en almindelig desinfektionsklud baseret på
alkohol. Alle andre udvendige flader kan rengøres med en
ren klud.

Lot, se instrumentet

LÄGG I BATTERI (CR2 3V)

Du bedes henvende dig til producenten eller forhandleren,
hvis du har spørgsmål til produktet eller dets funktion.
Denne indlægsseddel blev senest godkendt: december
2018

Se brugsanvisning for yderligere information

Produktet skal beskyttes mod direkte sollys og
opbevares tørt/beskyttes mod fugt.

Udskiftning af batterier:
2

TA UT

Får inte kastas i hushållssoporna
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LÆG BATTERI I (CR2 3V)

Tekniska data:
1

Batch, se produktet
2

TRÆK AF

VRID

Vid batteribyte måste skyddslocket och batterilocket tas
bort och sättas tillbaka efter inläggning av batteriet (se
bild).
Ett nödvändigt batteribyte indikeras genom att LED-lampan blinkar 3 gånger och ljudsignalen avges 3 gånger.
Använd inte uppladdningsbara batterier.
Varning
HERPOtherm® får inte användas på, vid eller av
–– ögon och ögonlock
–– slemhinnor
–– öppna sår, skadad hud (t.ex. öppna blåsor)
–– skållad eller brännskadad hud
–– förfrysning av huden
–– tunnfiberneuropati, allodyni, hyperalgesi

GI03293-01_Herpotherm_S-DK-NO-FI.indd 1

CR2 3V
Batterityp/-spänning

1

Användningsdel typ BF enligt EN 60601-1

0123

DREJ

Til udskiftning af batteriet skal den beskyttende hætte og
batterikappen fjernes og sættes på igen, når batteriet er
lagt i (se illustrationen).
Der skal foretages batteriskift, når LED-lampen blinker
3 gange, og der 3 gange udsendes et akustisk signal.
Benyt ingen genopladelige batterier.
Advarsler
Herpotherm® må ikke anvendes på
–– øjne og øjenlåg
–– slimhinder
–– åbne sår, beskadiget hud (f.eks. åbne blister)

Må ikke bortskaffes sammen med husholdnings
affaldet
Tekniske data:
CR2 3V
Batteritype/-spænding

Brugerdel af type BF iht. EN 60601-1

0123

18.06.2019 06:27:38

–– tumorer og ondartede forandringer av huden
–– personer med begrenset følsomhet på grunn av kropps-

Bruksinformasjon

Käyttöohje

–– ihon paleltumissa
–– ohutsäieneuropatiassa, allodyniassa, hyperalgesiassa
–– kasvaimissa ja pahanlaatuisissa ihon muutoksissa
–– henkilöillä, joilla tuntoaisti on heikentynyt ruumiillisten

Helppo nopea hyvin siedetty

–– herkillä tai sellaisilla ihoalueilla, joilla verenkierto on

lige eller medisinske problemer

–– sensitive eller dårlig blodforsynte hudområder.
Enkelt raskt godt forlikelig
Medisinsk produkt til symptomatisk behandling av herpes
Indikasjon
HERPOtherm® er et patentert medisinsk produkt til lokal
behandling av symptomer som følger med herpes (Herpes
simplex labialis), f.eks. kløe, svie, kribling eller følelse av
stram hud.
HERPOtherm® kan som regel ved bruk innen rimelig tid
forhindre utbrudd av herpesblemmer. Ved senere bruk kan
man oppnå et lettere forløp eller tidligere heling. Første
tegn på et herpesutbrudd, såkalte prodromalsymptomer,
kan generelt være kløe, svie, kribling eller følelse av stram
hud.
Virkemåte
HERPOtherm® virker utelukkende gjennom konsentrert
varme, og dermed helt uten kjemiske stoffer.
HERPOtherm® er også egnet for gravide, allergikere og
barn.
Bruken av konsentrert varme (lokal hypertermi) er et fysikalsk virkningsprinsipp som er basert på kort, konsentrert
varmepåvirkning på et sterkt avgrenset hudområde. Selv
en lokalt begrenset varmepåføring kan være tilstrekkelig
til å lindre problemer som kløe, svie, kribling eller følelse av
spennng huden, hhv. ved bruk innen rimelig tid som regel
forhindre en utvikling av herpesblemmer.
Bruk
Det er svært enkelt å bruke Herpotherm®:
–– Ta av vernehetten fra apparatet. Plasser apparatet med
den keramiske kontaktflaten på det aktuelle hudområdet og trykk lett.
–– Betjen trykktasten. Den keramiske kontaktflaten varmes opp til en temperatur på ca. 51 °C. Så snart denne
temperaturen er nådd, tennes en LED. LED-en slukker
etter at apparatet slås automatisk av etter brukstid på
3 sekunder. I tillegg lyder det et akustisk signal i begynnelsen av oppvarmingsfasen og ved behandlingens
slutt.
–– Sett beskyttelseskappen på apparatet igjen.
Ved varig eller gjentatt forekomst av symptomer er det mulig med en gjentatt behandling på samme hudsted. Overhold en behandlingspause på minst 2 minutter mellom de
enkelte anvendelsene. Det maksimale antallet på 5 anvendelser per time på samme hudsted skal ikke overskrides.

I følgende tilfeller skal det innhentes råd fra lege:
–– Varige problemer ved bruk av HERPOtherm®.
–– Problemer som forverres ved bruk av HERPOtherm®.
Inntil en oppklaring skal du ikke fortsette å bruke produktet.
Utover dette skal apparatet ikke brukes:
–– umiddelbart etter påføring av salver, kremer, lotion osv.
på aktuelt sted
–– på fuktig hud.
Behandlingstemperaturen kan oppleves som ubehagelig,
avhengig av følsomhet.
Hos ømfintlige personer kan det oppstå kortvarig rødhet
på huden etter bruk. I sjeldne tilfeller kan det oppstå hudirritasjon hos brukere med ømfintlig hudtype.
Apparatet viser en funksjonsfeil ved at lysdioden blinker
5 ganger, og ved at det akustiske signalet lyder 5 ganger.
Dette er f.eks. mulig ved feilaktig bruk, der apparatet brukes i luften i stedet for på huden. Hvis denne feilmeldingen
skulle oppstå gjentatte ganger til tross for riktig bruk, henvend deg til produsenten eller distributøren.
Ikke bruk apparatet ved skade eller tydelig feilfunksjon.
Ikke bruk noen skadede eller fuktige batterier. Beskytt apparatet mot fuktighet.
Merknad om oppbevaring
Apparatet skal oppbevares beskyttet mot sollys og tørt.
Ikke bruk apparatet utover holdbarhetsdatoen som er angitt på batteriet. For å hindre at HERPOtherm® får skader
på grunn av lekket batterisyre, bør batteriet tas ut når apparatet ikke brukes i en lengre periode (brukspause).

Produsent:
GmbH
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Tyskland
Tlf.: +49 (0) 800/162 35 09
Faks: +49 (0) 34954/247 271 79
Kontakt:
Norge: contact-norway.mibetec@dermapharm.com
www.herpotherm.eu
Hvis du har spørsmål om produktet hhv. dets funksjon,
henvend deg tl produsenten eller distributøren.

tai lääketieteellisten vaivojen seurauksena

Lääkinnällinen laite herpeksen oireenmukaiseen hoitoon
Käyttötarkoitus
HERPOtherm® on patentoitu lääkinnällinen laite herpekseen (Herpes simplex labialis) liittyvien oireiden, kuten
kutinan, kuumotuksen, kihelmöinnin ja kiristyksentunteen
paikalliseen hoitoon.
HERPOtherm®-laitteen oikea-aikainen käyttö voi yleensä
estää herpesrakkuloiden muodostumisen. Myöhemmin
käytettynä se voi lievittää herpeksen etenemistä ja nopeuttaa sen paranemista. Herpeksen puhkeamisen ennakkooireita (nk. prodromaalioireet) voivat olla yleinen kutina,
kuumotus, kihelmöinti tai kiristyksen tunne.
Vaikutusmekanismi
Herpotherm®-laitteen vaikutus perustuu yksinomaan keskitettyyn lämpöön eikä se siten sisällä lainkaan kemiallisia
vaikuttavia aineita.
Herpotherm® sopii sen vuoksi myös raskaana oleville naisille, allergikoille ja lapsille.
Keskitetyn lämmön (paikallisen hypertermian) käyttö on
fysikaalinen vaikutustapa, joka perustuu siihen, että pienelle rajatulle alueelle kohdennetaan lämpöä keskitetysti
lyhyen aikaa. Paikallisesti rajattu lämpökäsittely voi yleensä riittää lievittämään oireita kuten kutinaa, kuumotusta,
kihelmöintiä tai kiristyksen tunnetta sekä samalla oikeaaikaisessa käytössä estämään herpesrakkuloiden muodostumista.
Käyttö
HERPOtherm®-laitteen käyttö on todella helppoa:
–– Poista laitteen suojakuori. Aseta laitteen keraaminen
kosketuspinta hoidettavan ihoalueen päälle ja paina sitä
kevyesti kyseistä ihoaluetta vasten.
–– Paina painiketta. Keraaminen kosketuspinta lämpenee
noin 51 °C: n lämpötilaan. Kun lämpötila on saavutettu, laitteen LED-valo syttyy. Kun laitetta on käytetty
3 sekuntia, se kytkeytyy automaattisesti pois päältä ja
samalla LED-valo sammuu. Kuumennusvaiheen alussa
ja lopussa kuuluu myös äänimerkki.
–– Aseta laitteen suojakuori takaisin paikalleen.
Oireiden jatkuessa tai uusiutuessa saman ihoalueen voi
käsitellä useita kertoja. Pidä käsittelykertojen välillä vähintään 2 minuutin tauko. Saman ihokohdan saa käsitellä
enintään 5 kertaa tunnissa.

Rengjøringsanvisning:
Den keramiske kontaktflaten på apparatet kan rengjøres
problemfritt med en vanlig alkoholholdig desinfeksjonsklut, alle andre ytre flater for eksempel med en ren klut.
LEGGE INN BATTERI (CR2 3V)

Overhold bruksinformasjonen

Apparatet skal oppbevares beskyttet mot sollys
og tørt, og det må beskyttes mot fuktighet.

Parti, se apparatet

Skal ikke kastes i husholdningsavfallet
2

Käyttöä koskevia ohjeita
HERPOtherm® on tarkoitettu yksinomaan aikuisten ja
vähintään 12-vuotiaiden lasten omatoimiseen käyttöön.
Alle 12-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta ainoastaan
aikuisen avulla.
Viruksen leviämisen estämiseksi ja hygieniasyistä yhtä
HERPOtherm®-laitetta saa käyttää vain yksi henkilö.
Herpes on virussairaus, jonka aiheuttaa Herpes simplexvirus. Virus leviää pisaratartuntana, lähikosketuksessa tai
kosketustartuntana.
Herpes simplex-viruksen tartuntaa ei voi parantaa.

Når batteriet skal byttes, må beskyttelsesdekslet og batteridekslet tas av, og de må settes på igjen når batteriet er
satt inn (se figuren).
Når det er nødvendig å bytte batteri, vises dette ved at lysdioden blinker 3 ganger, og ved at det akustiske signalet
lyder 3 ganger.
Ikke bruk noen oppladbare batterier.
Advarsler
HERPOtherm® skal ikke brukes f.eks. på
–– øyne og øyenlokk
–– slimhinner
–– åpne sår, skadet hud (f.eks. åpne blemmer)
–– skålding eller forbrenning av huden
–– forfrysninger av huden
–– Small-Fibre-nevropati, allodyni, hyperalgesi

Valmistaja:
GmbH
Münchener Straße 15
06796 Brehna
Saksa
Puh.: +49 (0) 800/162 35 09
Faksi: +49 (0) 34954/247 271 79

Ota tuotteeseen ja sen toimintaan liittyvissä kysymyksissä
yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
Tiedot päivitetty: joulukuu 2018

Noudata käyttöohjetta

Laitetta on suojattava suoralta auringonvalolta
ja kosteudelta sekä säilytettävä kuivassa.

Pariston vaihto:

Erä, katso laite
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TREKK AV

SKRU OPP

Varastointiohjeet
Laitetta on suojattava suoralta auringonvalolta ja säilytettävä kuivassa.
Älä käytä paristoa paristoon merkityn viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Jotta paristosta valuva happo ei
vahingoita HERPOtherm®-laitetta, paristo on irrotettava,
jos laitetta ei käytetä (laite on poissa käytöstä) pitkään
aikaan.

Puhdistusohje:
Laitteen keraamisen kosketuspinnan voi puhdistaa ongelmitta tavanomaisella alkoholia sisältävällä desinfiointiliinalla. Kaikki muut ulkopinnat voidaan puhdistaa esimerkiksi
puhtaalla liinalla.
ASETA PARISTO PAIKALLEEN (CR2 3V)

Tekniske spesifikasjoner:
1

Lämpö voi joidenkin mielestä tuntua epämukavalta, mikä
johtuu ihmisten erilaisesta herkkyystasosta.
Herkkäihoisille käsittely saattaa aiheuttaa ohimenevää ihopunoitusta. Harvinaisissa tapauksissa herkän ihon käsittely
saattaa aiheuttaa ihoärsytystä.
Kun laitteessa on toimintahäiriö, laitteen LED-valo vilkkuu
5 kertaa ja laitteesta kuuluu 5 kertaa äänimerkki. Tämä on
mahdollista esim. virheellisessä käytössä, kun laite käynnistetään ja sitä käytetään ihon sijasta ilmassa. Jos tämä
virheilmoitus ilmenee oikeasta käytöstä huolimatta, ota
yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.
Älä käytä laitetta, jos se on vaurioitunut tai siinä on ilmeinen toimintahäiriö. Älä käytä vaurioituneita tai kosteita
paristoja. Suojaa laite kosteudelta.

www.herpotherm.eu

Batteribytte:
3

Lisäksi tuotetta ei saa käyttää:
–– heti voiteiden, rasvojen tai muiden ihonhoitotuotteiden
levittämisen jälkeen kyseiseen kohtaan
–– kostealla iholla.

Kosketus:
Suomi: contact-finland.mibetec@dermapharm.com

Status for informasjonen: desember 2018

Merknader om bruk
HERPOtherm® er kun indikert til egen bruk av voksne og
barn over 12 år. Bruk av barn under 12 år skal kun skje ved
hjelp fra en voksen.
For å hindre overføring av virus, og av hygienegrunner, skal
Herpotherm® alltid bare brukes av én person.
Herpes er en virussykdom som fremkalles av Herpes-simplex-viruset. Overføringen skjer gjennom dråpeinfeksjon,
gjennom direkte kontakt eller som kontaktinfeksjon.
Infeksjon med Herpes-simplex-virus kan ikke gjøres ugjort.

heikkoa.

Seuraavissa tapauksissa on hakeuduttava lääkärinhoitoon:
–– oireiden jatkuminen Herpotherm®-laitteen käytöstä
huolimatta
–– oireiden paheneminen Herpotherm®-laitteen käytöstä
huolimatta. Älä käytä tuotetta ennen lääkärin selvitystä.
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VEDÄ IRTI

Ei saa hävittää talousjätteen mukana

CR2 3V
Batteritype/-spenning

1

Anvendt del av typen BF iht. EN 60601-1

0123

KIERRÄ AUKI

Pariston vaihtoa varten suojakuori ja paristolokero on
poistettava. Sulje ne jälleen pariston vaihtamisen jälkeen
(katso kuva).
Kun paristo on vaihdettava, laitteen LED-valo vilkkuu
3 kertaa ja laitteesta kuuluu 3 kertaa äänimerkki.
Älä käytä akkuja tai uudelleenladattavia paristoja.
Varoitukset
HERPOtherm®-laitetta ei saa käyttää
–– silmissä ja silmäluomissa
–– limakalvoilla
–– avohaavoissa, vahingoittuneella iholla (esim. avoimissa
rakkuloissa)
–– ihon palovammoissa

Tekniset tiedot:
CR2 3V
Akkutyyppi/-jännite

BF-tyypin käyttölaite, EN 60601-1

0123
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