
WELLION® FRIGO HŰTŐTÁSKA ÚTMUTATÓ

Tárolja hűvös helyen az inzulint!
A Wellion® FRIGO egy egyszerű, gyors és kényelmes módja az inzulin, az inzulinpumpa és más gyógyszerek 
hidegen tartásának.

Ehhez nem szükséges sem áram, sem fagyasztószekrény, sem hűtő. A Wellion® FRIGO nagyon egyszerűen 
használható víz segítségével – újra és újra.

ANTIBAKTERIÁLIS
A táska belseje speciális antibakteriális szigetelésű
 
ÁRAM NÉLKÜL
Nem szükséges áram, a hideg vízzel kerül aktiválásra

FAGYASZTÓSZEKRÉNY NÉLKÜL
Nincs szükség fagyasztószekrényre, vagy hűtőelemre

Annak érdekében, hogy a gyakori használat mellett a változatlan minőség és higiénia garantált maradjon, a táska 
belseje egy antibakteriális szigeteléssel van ellátva. További tulajdonsága, hogy nagy szerepet játszik az inzulinnal 
és a gyógyszerekkel való bánásmódban.

Az inzulin hőmérséklete nem haladhatja meg a 30°C-ot. Nyáron, az autópályán a dugóban, vagy melegebb 
éghajlatú országokban való utazásnál sokszor nehéz az inzulint megfelelően hidegen tartani.

A Wellion® FRIGO táska a megoldás. Az inzulin magasabb külső hőmérsékletnél is több órán keresztül, több 
napig hidegen marad a párolgás elve által.

Tartalom: Wellion® FRIGO táska külsőrész, Wellion® FRIGO táska belsőrész kristályokkal

Ilyen egyszerűen működik a Wellion® FRIGO hűtőtáska:
1.  Rázzuk össze a táska belsejét a kristályok egyenletes elosztásáért.
2.  A táska belsejét tegyük hideg vízbe pár percig (Wellion® FRIGO L 10 perc, XXL 12 perc), ez idő alatt a hűtő-

bordákban a kristályok egy géltképeznek – a táska belseje vastagabb lesz.
3.  Ezt követően fontos a táska belsejét megtörölni egy kendővel, hogy a felesleges vizet eltávolítsuk.
4.  Tegye a hűtött inzulint a Wellion® FRIGO belső zsebébe.
5.  Hogy megvédje a kézitáskájában vagy a bőröndjében levő tárgyakat, tegye a megtöltött belső táskát a Wellion®

FRIGO külső táskájába.

Tartós felhasználás és tárolás:
Akkor merítse ismét vízbe a Wellion® FRIGO táska belsejét, ha gél átalakul kristállyá. Folyamatos használat 
esetén rövidítse le a vízbe merítés idejét. NE FAGYASSZA LE! A kristályok károsodhatnak, és a Frigo táska 
működési módját ez zavarhatja. Ne tartsa a Wellion® FRIGO-t 24 óránál hosszabb ideig bőröndben, hátizsákban, 
légmentes csomagolásban. A párolgás elvéhez szüksége van a táskának levegőre. Ha nem használja a táskát, 
vegye ki a belső táskát a külsőből, hogy a belső táska megszáradhasson. Rázza fel a táskát a száradás alatt, hogy 
a kristályok ne ragadjanak össze.

A következő méretekben kapható:
•  WELLION® FRIGO L  21 x 11 cm
    (2 inzulintoll / 1 inzulinpumpa számára)

•  WELLION® FRIGO XXL  22 x 19 cm
    (több hely a cukorbeteg-készlet számára)

A kicsi Wellion® FRIGO hűtőtáska (L méretű) egy praktikus övtartóval rendelkezik, így a toll útközben is 
mindig kéznél van.


