
KASUTUSJUHEND 

Kasutamiseks: 

 Gaasivalude ja koolikute puhul 
 Voodi või rätiku eelsoojendamiseks 
 Nutva beebi rahustamiseks soojusefektiga 
 Rinnapiima voolamise soodustamiseks 
 Külmakompressi tegemiseks 

KipKep patja võib kasutada üksnes kuuma või külma kompressi tegemiseks. Padja kuju on loodud selliselt, et 
see soojendaks beebi kõhtu õigetest kohtadest. Pange beebi selili asendisse ning asetage soojenduspadi õrnalt 
kõhule. Padja raskus jaguneb ka beebi külgedele, suurendades soojusefekti mõju.  

 Jälgige alati kasutusjuhendit vältimaks võimalikke riske. 
 Juhul kui mikrolaineahjus on grillalus, siis eemaldage see enne padja soojendamist. 
 Ärge ületage ettekirjutatud soojendamise aega ning soojendage patja uuesti alles peale selle täielikku 

jahtumist. 
 Peale soojendamist laske padjal enne beebi kõhule asetamist 1 minut jahtuda. Peale 1 minutilist 

jahtumisaega kontrollige padja temperatuuri asetades see enda käe siseküljele. 
 Ärge kunagi kasutage soojenduspatja ilma kaitsva ümbriseta otse nahal – tekib kõrvetusoht! Soovitame 

asetada soojenduspadi beebi kõhule õhukese riietuse (body, särk vms) peale. 
 Enne esmakasutamist peske soojenduspatja kattev ümbris 40°C vees.  
 Asetage soojenduspadi beebi kõhule selliselt nagu on näidatud selgitaval pildil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padja soojendamine: 

 Alati tuleks arvestada konkreetse kasutatava mikrolaineahju võimsusega ning võtta arvesse tootjapoolseid 
soovitusi. 

 Asetage soojenduspadi ilma kaitsva ümbriseta mikrolaineahju (600W) ning soojendage 30 sekundit 
(suurema võimsuse puhul vähendage soojendusaega ning kontrollige pidevalt padja temperatuuri). 
Korrake protsessi kuni saavutate sobiva temperatuuri. Enne kasutamist kontrollige, et soojenduspadi ei 
oleks liiga kuum (asetage käe siseküljele) – see peaks olema meeldivalt soe, mitte kõrvetama.  

 Ärge soojendage patja mikrolaineahjus kauem kui 60 sekundit. 
 Asetage soojenduspadi mikrolaineahju selliselt, et miski ei segaks selle pöörlemist soojendamise ajal. Juhul 

kui kasutatava mikrolaineahju plaat ei pöörle, siis peaksite soojendamisel vahepeal padja välja võtma ning 
raputama – see tagab soojuse ühtlase jagunemise.  

 Eemaldage soojenduspadi mikrolaineahjust ettevaatlikult, et vältida põletusohtu. 
 Padi peaks olema soe, kuid mitte liiga kuum. Suur kuumus võib põhjustada padja süttimist või kõrvetada 

last! Padja liigne kuumutamine võib kahjustada nii toodet kui ka mikrolaineahju. 
 Mikrolaineahju soojendusprotsessi käigus hakkab soojus padjast seestpoolt väljapoole liikuma – seetõttu 

võib padi mikrolaineahjust eemaldades tunduda jahe. Kontrollige soojenduspadja temperatuuri 1 minut 
peale soojendamist. 

 Ärge jätke patja mikrolaineahjus soojendades järelvalveta. 



 Patja saab kasutada ka külmakompressina - asetage padi puhtas kilekotis külmkappi ning oodake kuni see 
on sobiva temperatuurini jahtunud. 

Säilitamine: 

 Hoidke patja jahedas ja kuivas kohas  
 Vältige otsest päikesevalgust 

Hoiatus! 

 Ärge soojendage patja tavalises ega auruahjus. 
 Alati kontrollige enne kasutamist padja temperatuuri. 
 Ärge kasutage soojenduspatja tundliku naha korral. 
 Ärge kasutage soojenduspatja kui ilmnevad nahaärrituse sümptomid. 
 Ärge kasutage soojenduspatja kui ilmnevad põletiku sümptomid. 
 Soojenduspadi ei tohi saada märjaks. Juhul kui see on niiske, siis laske padjal soojas kohas kuivada. 

Märjaks saanud patja ei saa enam kasutada! 
 Ärge kasutage soojenduspatja endal ega teistel magamise ajal. 
 Soojenduspatja ei tohi pesta! Pestav on selle ümbris. 
 Patja ei saa kasutada kui see on ülekuumenenud või on kasutuses olnud väga pikka aega (padi või selle 

ümbris on ülekuumenemisest kahjustatud või linaseemned on söestunud, andes sellest ebameeldiva 
lõhnaga märku). 

 Kasutage soojenduspatja üksnes beebi kõhul ning ärge jätke last ilma järelvalveta. 
 Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud toote valesti kasutamisest või kasutusjuhendi 

eiramisest. 

Materjal  

Soojenduspadi 100% puuvill. Sisu linaseemned. 
Pealiskate 80% puuvill, 20% polüester. 
 

Tootja:    Importija: 
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