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1. Ped|erin iÇinde silikattan ve zehirsiz organik kamyasal maddelerden oluşmuş ısıyı muhafaza
edici toz halinde kimyasal bulunmalı ve bu pedlerin içindeki kimyasal madde su ile temas edince jel
haline dönüşmelidir. pedlerin içinde kum vesaire gibi koku yapan malzemeler olmamalıdır.

2. pedler, küf|enmeye dayanıklı ve anti-bakteriyel özelliğe sahip özel bir sentetik kumaşla
kaplanm ış olmalıdır.

3. Pedlerin iÇ materyali dikişli bölmelerle pedin tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılmış olmalıdır.

4. Pedlerin en az iki kenarında pedleri hot pack cihazının içindeki askıya asmak için kumaşdan
dikilmiş kulplar olmalıdır.

5. Pedler +/- 3cm aşağıdaki ölçülerde olmalıdır.

. 25x61 cm küçük bel

. 38x61 cm büyük bel

. 60 cm boyun hotpack

. 23x39 cm

. 13x30 cm

. 17x32 cm

. 25x30 cm

. 25x50 cm diz-omuz için
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