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Therabath ® Paraffin bad Betjeningsmanual 
Model TB6 (fra 100 til 125 volt) og Model TB7 (220 til 240 volt) 
Indikationer 
Nyttigt i symptomatisk lindring af smerter forårsaget af lægeligt konstateret gigt, bursitis, og 
kronisk ledbetændelse. Afslapper muskler, lindrer stivhed og muskelspasmer, og 
stimulerer kredsløbet. Kan ordineres til post-fraktur eller post-uro behandling, 
for forstuvninger, stammer, om en begrænsning af bevægelse på grund af arvæv, og for andre betingelser for 
hvor varmen er angivet. Almindeligt brugte forud for terapeutisk motion og massage. Maj 
ordineres i visse perifere vaskulære sygdomme. Kontakt din læge, hvis du har 
eventuelle spørgsmål. 
Kontraindikationer 
Bør ikke anvendes ved tilstedeværelse af åbne nedskæringer eller sår, inflammatoriske hudsygdomme, 
neoplasi (svulster), perifer vaskulær sygdom, hvor cirkulation er nedsat, akut 
betændelse, eller når fornemmelse af ekstremiteten er nedsat eller manglende (som i nogle 
tilfælde af diabetes). Hvis der er nogen tvivl om perifer vaskulær sygdom eller nedsat 
fornemmelse i ekstremiteterne, konsultere en læge eller fysioterapeut, før du bruger. Skulle 
ikke anvendes på områder, hvor der hemorrhaging eller i sager, der involverer unormal følsomhed over for 
varme. Stop brugen, hvis dermatitis på grund af paraffin følsomhed opstår. Stop brugen, hvis voks 
føles for varmt eller koldt, hvilket kunne tyde helbredsproblemer med brugeren. Lad ikke børn 
eller dem med svære fysiske handicap at bruge enheden. 
Advarsler 
• Må ikke anvendes under badning eller sætte enhed, hvor det kan falde i et badekar eller vask. 
• Hæld ikke vand eller anden væske ind i enheden. 
• Ræk ikke ud efter en enhed, der er faldet ned i vand. Tag straks. 
• Overvågning er nødvendig, når dette produkt bliver brugt af, på, eller nær børn eller handicappede 
individer. 
• Brug kun dette produkt til den påtænkte anvendelse som beskrevet i denne vejledning eller som anbefalet 
af en sundhedsperson. 
• Betjen aldrig dette produkt, hvis det er beskadiget, er blevet tabt i vand, eller på anden måde 
ikke fungerer korrekt. 
• Brug ikke andre produkter eller vedhæftede filer ikke er anbefalet af producenten. 
Engelsk 
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• Brug paraffin, der er formuleret til brug i en paraffin varmere. Paraffin, der har en højere 
eller lavere smeltepunkt bør ikke anvendes i denne enhed. 
• Brug et jordforbundet (3-polet) beholder, der overholder de gældende lokale og 
nationale el-koder. 
• Må ikke betjenes i nærheden af brandfarlige bedøvende blandinger, ilt eller lattergas. 
• Undlad at betjene enheden uden plastik risten på bunden. 
• Undgå at røre bunden eller siderne af metal tank, eller et brænde kan medføre. 
• Du må ikke varme paraffin på et komfur, kogeplade eller i en mikrobølgeovn. 
• Der må bruge dette apparat på en plan, sikker overflade. 
• Brug ikke nogen tilsætningsstoffer i paraffin undtagen som tilladt af producenten. 
Forsigtig 
• Opfylder IEC / EN 60601-1-2 elektromagnetisk kompatibilitet interferens sikkerhedsstandard. 
(Der skal udvises forsigtighed ved betjening af dette udstyr omkring andet udstyr. Potentielle 
elektromagnetiske eller andre forstyrrelser kan forekomme til dette eller det andet udstyr. Minimer 
denne indblanding ved ikke at bruge andet udstyr sammen med dette.) 
• Undlad at omsmeltning bruges paraffin, som kan opfange partikler eller kemikalier, som kan skade 
tanken. 
• Brug aldrig skarpe genstande til at fjerne hærdet paraffin fra enheden. Se Rengøring 
instruktioner. 
• Efterlad ikke en tom enhed sat i. 
• Hæld ikke smeltet paraffin fra tanken. 
Teknisk Information 
• Strøm, Model TB6: 100-125V, 1.10-1.25A, 50-60Hz 
• Strøm, Model TB7: 220-240V, 0,55-0.65A, 50-60Hz 
• Varmelegeme: 110-156 watt 
• Driftstemperatur: 126 º -134 º F (52,2 º -56,7 º C) 
• 14,3 "L x 8,2" W x 7,5 "H (36,32 cm L x 20,83 cm B x 19,1 cm H) 
• Kapacitet: 9 lbs. (4,08 kg.) 
• Smelt tid: 6-8 timer 
• Duty cycle: kontinuerlig drift 
• Grad af beskyttelse mod fugtindtrængning: IPX0 
• 220V enhed skal bruges sammen med et hospital klasse snor af mindst følgende maksimale 
ratings: 10 A, 220 VAC. 
Miljømæssige Ratings 
Drift Transport og opbevaring 
Temperatur: + 65 ° til + 85 ° C - 40 ° til + 130 ° F 
Relativ fugtighed: 10% til 95% 10% til 95% 
Varmeanlæg og Pilot Light Operation 
• Den Therabath er udstyret med 2 termostater. Kontrol- 



Termostat automatisk opvarmer og vedligeholder paraffin ved 130 
grader F (54,4 C) med ± 4 grader F variation. Hvis kontrol 
Termostat mislykkes, High Limit termostat lukker automatisk 
slukke enheden helt. Retur til producenten for servicering. 
• Piloten lys (på enden af apparatet) angiver, at enheden er opvarmning, og 
lyser kun under opvarmningen cyklus. Under normal drift, 
piloten lys går og slukke med jævne mellemrum. De fleste af de 
gang den er slukket. 
• Hvis enheden ikke er helt smeltet efter at være tilsluttet til 
12 timer, har enheden fungerer korrekt og skal returneres 
til producenten for service. 
Betjeningsvejledning 
1. Pak enheden, og placer den på en flad, sikker overflade. 
2. Åbn den medfølgende poser af paraffin og placere indholdet inde i tanken. 
3. Placer plastik gitter oven på ikke smeltet paraffin. 
4. Rest låget på toppen af paraffin og gitter. Den paraffin vil kompakt som det smelter. 
BEMÆRK: "Hospital Grade" 
jordforbindelse pålidelighed kan 
kun opnås, når 
udstyr er tilsluttet 
en tilsvarende beholder 
mærket "Hospital Only" eller 
"Hospital Grade" 
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5. Sæt enheden i. 
6. Paraffinen vil smelte i cirka 6 til 8 timer. 
7. Hold enheden tilsluttet kontinuerligt, således at 
det altid er klar til brug. 
Tilføjelse Refill Paraffin 
1. Hold paraffin niveau til det ønskede niveau:  6 
- Standard brug,  8 - max. dyb nedsænkning 
fods niveau,  9 - max. dyb nedsænkning hånd niveau. 
Overfyld ikke enheden. 
2. For at opnå optimal ydelse kun bruge Therabath 
mærke refill paraffin. 
Retningslinjer for behandling 
• Se kontraindikationer før brug. 
• Rens og tør hud, før der ansøges paraffin. 
• Hold tøj og smykker væk fra behandlingsområdet. 
• Undlad at omsmeltning bruges paraffin, kasseres. 
• Hold låget på, når apparatet ikke er i brug. 
1. Anvend Sanitizing Spray. (Brug ikke spray i nærheden af øjnene, 
næse eller mund.) 
2. Anvend Hydrating Cream.  
3. Langsomt dip hånd, fod, albue, eller anden behandling område ind i paraffin. 
4. Fjern og vent et par sekunder. Gentag 3 til 10 gange. 
5. Cover hånd eller fod med en plastik foring.  
6. Glide på en isoleret mitt eller boot at holde på varmen.  
7. Hold paraffin i stedet for 10 til 15 minutter. 
8. Fjern. Kassér brugte paraffin og plast foring (hvis anvendt). 
VALGFRIT: Sanitizing Spray, Hydrating Cream, plastik liners, luffer, støvler, og 
mere sælges separat. Ring til din forhandler eller WR Medicinsk Elektronik: www. 
therabath.com. 
Rengøring 
• Rengør apparatet efter hver 40 behandlinger, når paraffin ikke længere er klar, eller når 
sediment akkumuleres på bunden. 
• Undgå at ridse eller beskadige den indvendige tank coating. 
• Nedsænk ikke apparatet i vand. 
• Brug ikke slibende skurepulver af nogen art ved rengøring af tanken. 
1. Tag stikket ud af enheden. Fjern risten. Lad paraffin at størkne. 
2. Efter paraffin er solid, sæt enheden i, indtil paraffin løsnes fra tanken. Tag 
enheden. 
3. Tryk godt ned i den ene ende af paraffin til at vippe den modsatte ende. Løft kagen 
og bortskaffes. Brug ikke skarpe genstande. 
4. Fjern resterende paraffin i tanken med blødt papir håndklæder. 
5. Rengør indvendig og udvendig med en all-purpose rens. Tør efter. 
6. Refill med Therabath ® brand paraffin. 
Vedligeholdelse og service 
Amerikanske og canadiske kunder 
• Enheden er ikke serviceres af brugeren. 
• Kontakt producenten for at få service bistand, tilbage godkendelse instruktioner og 
forudgående godkendelse før forsendelsen af produktet forudbetalt til garantiservice. Bevis for køb, 
navn, adresse, kontaktoplysninger og en detaljeret beskrivelse af defekten er påkrævet. 



Køberen er ansvarlig for forsendelse og ekspedition omkostninger for alle garantiservice. 
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Internationale kunder 
• Kontakt WR Medical eller din forhandler til service instruktioner. 
WR Medical Electronics Co 
123 North Second Street, Stillwater, MN 55082 USA 
Telefon: 651-430-1200 | gratis telefon: 800-321-6387 (US) | Fax: 651-439-9733 
E-mail: therabath@wrmed.com | Web: www.therabath.com 
Begrænset garanti 
DENNE GARANTI ER BEGRÆNSET TIL DEN STANDARD produktets levetid, hvilket er 2 ÅR. 
WR Medicinsk Electronics Company garanterer de Therabath Professional paraffin bad alene 
til den oprindelige forbruger ejeren til at være fri fra producent defekter ved normal brug 
tjeneste for det naturlige i hele produktets levetid (2 år). For et gyldigt garantikrav, WR Medicinsk 
Elektronik Selskabet vil, efter eget valg, enten (i) reparere produktet eller erstatte det med en 
tilsvarende produkt, vederlagsfrit, eller (ii) refundere købsprisen for det pågældende produkt. Dette 
Garantien gælder ikke for eventuelle fejl i det æstetiske udseende af produktet, eller at 
skader eller defekter, som skyldes almindelig slitage, uheld, forkert brug, misbrug, 
transportskader, eller ændringer. Denne garanti ophører øjeblikkeligt og gælder ikke for 
noget produkt eller nogen del, som er repareret, ombyttet, ændret eller modificeret af andre end en uddannet, 
servicetekniker autoriseret af WR Medical Electronics Co til at yde en sådan tjeneste. 
Denne garanti er ikke gyldig på et produkt, der kræver ændringer / tilpasning for, at 
drift i et land eller den elektriske andre specifikationer end dem, hvortil det er konstrueret. 
Denne garanti gælder ikke for køb af åbnede, brugte, repareret eller uautoriserede 
ompakket eller lukkes produkter. 
Vi hverken antager, eller give enhver anden person, herunder vores salgsrepræsentanter, 
forhandlere eller distributører til at udvide eller påtage sig for os, nogen anden garanti eller ansvar i forbindelse 
med salg af vores produkter. 
Køber skal kontakte WR Medical Electronics Co at få service bistand, tilbage 
tilladelse anvisninger og godkendelse før forsendelsen af produktet forudbetalt for garanti 
service. Købsbevis, navn, adresse, kontaktoplysninger og en detaljeret beskrivelse af 
manglen er også påkrævet. Køberen er ansvarlig for forsendelse og ekspedition regning 
for alle garantiservice. 
WR medicinsk elektronik GIVER INGEN ANDEN GARANTI, UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, OG 
FRASKRIVER STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL 
ET BESTEMT FORMÅL. WR medicinsk elektronik 'ALT ANSVAR MED HENSYN TIL 
NOGET Produktet skal under ingen omstændigheder overstige den pris, som køber til SÅDANNE 
PRODUKT. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER WR Elektromedicin VÆRE ANSVARLIG til køber 
For indirekte, specielle, TILFÆLDIGE, EKSEMPLARISKE PERSONALE ELLER FØLGESKADER. 
Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan have andre rettigheder, som varierer fra 
stat til stat. Nogle stater tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af følgeskader eller 
hændelige skader, hvorfor ovenstående begrænsninger eller udelukkelser muligvis ikke gælder for dig. 
Copyright © 2010 by WR Medical Electronics Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 
Medical Device Safety Service (MDSS) GmbH 
Schiffgraben 41 
30175 Hannover 
Tyskland 
Forklaring af symboler 
• OBS: Se ledsagedokumenter. 
• Sikkerhed godkendelser. 
• Klasse 1, type B beskyttelse mod elektrisk stød. 
• Beskyttende jorden. 
Lit # MR117 (engelsk); rev. 09/07/10. 

 


