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EasyCare Midjebälte med LectroDerm värmedyna 19x29cm 
 

Neopren-bälte med kardborrband som enkelt kan spännas fast runt midjan, 
maximalt midjemått ca.95cm. 
Neopren är ett isolerande material med mycket goda stretch-egenskaper. Neopren 

används idag i de allra flesta värmeisolerande förband som säljs.  
I bältet finns en ficka för värmedynan. Dynan, (19x29cm), som ingår i paketet aktiveras 

enkelt genom att man trycker på metallbrickan som finns i dynan. På c:a tio sekunder 
blir dynan sedan 54 grader varm. Kombinationen av dyna och EasyCare-bälte gör det 
möjligt att enkelt applicera värme i t.ex. ryggslutet utan att vara sängliggande. 

Neopren-materialet gör att värmen bibehålls mycket lång tid och att du kan tack vare 
elasticiteten i bältet spänna åt efter eget önskemål. 

OBS: Första gången dynan aktiveras så kan man behöva trycka på knappen flera 

gånger innan dynan startar. Värmedynan kan vid enstaka tillfällen ha aktiverats innan 

leverans, (dynan är hård), återladda i så fall enligt instruktionerna. 

 

 
Lectro Derm 19x29cm med bälte 

Återladdning av dynan:  
 

 Vik dynan försiktigt så att den inte riskerar att spricka och lägg den i en tvättpåse i en kastrull 

där vattnet täcker dynan 

 Alternativt lägg en disktrasa eller ett tygstycke under dynan så att den inte kommer i kontakt 

med botten 

(Durkslag som sänks ner i kastrullen kan också användas för att skydda dynan. Se då till att 

vattnet täcker dynan) 

 Låt vattnet koka lätt, minst 90 grader i ca. 20 minuter. (Vätskan i dynan ska vara helt klar).  

OBS! Om dynan kokas för kort tid och/eller på för låg temperatur så finns små kristaller kvar i 

vätskan och då återaktiveras dynan, (blir hård), och måste då kokas om igen när den svalnat av. 

 Ta upp dynan och låt den svalna av på en handduk i normal rumstemperatur 

 När dynan nått normal rumstemperatur är den klar att användas igen (Den kan laddas om minst 

100ggr) 

 OBS! Dynan får ej värmas/återladdas i mikrovågsugn! 

Varning: Direktkontakt med huden när dynan är varm kan ge brännskador. 

Använd aldrig en dyna direkt mot huden. Var mycket försiktig med dynan på barn och personer med 

nedsatt känsel eller cirkulationsstörningar. 

Innehållsdeklaration: Natriumacetat, (ättiksalt), vatten. 

Vid hudkontakt: Skölj av med ljummet vatten. Ej giftigt, ej frätande. 
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