
Tillykke med din SUGRBAG® COOL MED køletaske.
Denne instruktion er kun vejledende. På grund af det varierende klima og miljømæssige forhold, vil  
SUGRBAG® COOL MED tasken reagere forskelligt alt afhængig af vejrmæssige forhold. Hvis SUGR-
BAG® COOL MED aktiveres og bruges efter vejledningen, vil den kunne dække dit behov i lang tid. Så 
længe den indre poses størrelse er udvidet, fungerer tasken fint, ellers skal inderposen aktiveres igen. 

Aktiveringsvejledning 

1.  Fordel krystallerne jævnt i posen.
2.  Læg den indre pose i blød i koldt vand.
3.  Første gang skal den være i vandet i 5-8 minutter. Ved kontinuerligt brug skal den de efterfølgende 
     gange være i vandet 3-4 minutter. OBS: aldrig mere end 10 minutter
4.  Den aktiverede pose skal forblive bøjelig/smidig.
5.  Tør den indre pose med et håndklæde før du putter din medicin i. 
6.  Herefter placeres den indre pose i yderposen.

Bemærk venligst: 

•   SUGRBAG® COOL MED indvendig pose skal lægges i blød i koldt vand igen, når inderposen  
     begynder at blive mindre og varmere.

     Det er vigtigt at den korrekte iblødsætningstid følges som anvist herover, da posen ellers kan blive 
     for stor til brug. Hvis dette sker, skal inderposen tørres naturligt.
 
 



Opbevaringsvejledning 

Når SUGRBAG® COOL MED ikke er i brug, fjernes inderposen fra yderposen og lad inderposen tørre 
naturligt indtil gelen bliver til krystalform igen. For at holde krystallerne adskilt, ryst posen en gang 
imellem mens den er i gang med at tørre. Når den er helt tør, skal din SUGRBAG® COOL MED op-
bevares tørt, indtil den skal bruges igen. Tørretiden kan tage 2-4 uger afhængig af luftfugtigheden i 
omgivelserne.

For at fremskynde tørretiden kan forskellige metoder anvendes:
1.  Læg den indre pose i nærheden af en varmekilde.
2.  Hæng den indre pose på en tøjsnor, hvis vejret er velegnet.
3.  Lad den indre pose ligge på en solrig plads i vinduet. 

Put IKKE SUGRBAG® COOL MED i en tørretumbler!

Rengøringvejledning 

Yderposen af  SUGRBAG® COOL MED kan vaskes i varmt vand med et meget mildt rengøringsmiddel.  
Du kan herefter skylle yderposen under rindende vand.
Den indvendige pose kan børstes forsigtigt med en blød børste. Børsten kan evt. dyppes i lidt sæbe-
vand og påføres inderposen. Alternativt kan du bruge en ikke-blegende anti-bakteriel rengøringsspray 
eller babyrenseservietter til at rense din inderpose. 
PUT IKKE SUGRBAG® COOL MED I EN VASKEMASKINE!

•   SUGRBAG® COOL MED indvendig pose skal have luft. Den virker ved fordampning og 
     skal derfor være i kontakt med luft. Den ydre pung tillader at fordampningen sker, og 
     stabilisere posens temperatur. Det anbefales at SUGRBAG opbevares i håndbagagen 
     eller i en lomme.

•   OBS: Der kan være overskudsfarve første gang du tørrer inderposen med et 
     håndklæde.
 
•   SUGRBAG® COOL MED kan placeres i køleskab, men IKKE i fryser. 

OPBEVAR IKKE  SUGRBAG® COOL MED I  EN LUFTTÆT ELLER VANDTÆT
BEHOLDER NÅR DEN ER AKTIVERET.
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