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Tablety pro čištění vody US Potable Aqua  obj. č. 7740 

 

 

Potable Aqua (PA) - Návod k použití:   
Vhoďte 2 tablety PA do 1L vody určené k vyčištění. Uzavřete víčko lahve s vodou - nedotahujte jej. Vyčkejte 5 minut. 
Protřepejte obsah lahve, tak, aby malé množství obsahu proteklo kolem uzávěru a očistilo jej. Dotáhněte uzávěr 
lahve. Vyčkejte 30 min , voda je pak připravena k použití. 
Ošetřená voda může chutnat po jodu, což není na závadu - jod je běžnou součástí našeho jídelníčku. 
Tablety likvidují bakterie a viry, neodstraňují chemické látky a mechanické nečistoty.  
Voda ošetřená PA tabletami by neměla být k pití využívána déle než 6 týdn ů v kuse .  
Osoby s normální funkcí štítné žlázy  snáší vodu čištěnou PA tabletami bez problémů. Použití případně konzultujte s 
lékařem. Těhotné ženy by použití měly konzultovat se svým lékařem, PA tablety ale obvykle nemají žádný vliv na 
zdraví matky a plodu. 
PA tablety v neotevřené lahvičce (při teplotě 15-30 st. C) udrží svévlastnosti po 4 roky . Po otevření lahvičky je 
doporučeno obsah spotřebovat do 1 roku. 
Tablety uchovávejte v původním obalu. Lahvičku vždy důkladně uzavírejte - voda, vlhkost, teplo a působení vzduchu 
snižují trvanlivost a účinnost tablet. Je-li tableta nazelenalé či zažloutlá, nedoporučuje se její použití. Šedá nebo 
nahnědlá barva tablety není na závadu. 
Ukládejte  na suchém místě při pokojové teplotě mimo dosah dětí. 
Zamezte  kontaktu tablet s očima - způsobuje vážné podráždění. Zamezte požití tablet - působí škodlivě. 
Při kontaktu tablet s kůží tuto omyjte vodou a mýdlem. Zejména před jídlem nebo pitím. 
Při zasažení o čí: Držte oko otevřené, vyplachujte po dobu 15-20 minut. 
Je-li v zasaženém oku nasazena kontaktní čočka, vymývejte oko 5 min, čočku vyjměte a oko vymývejte dalších cca 
15min. 
Při požití:  Okamžitě kontaktujte lékaře! Je-li zasažená osoba při vědomí a schopna sama polykat, podejte sklenici 
vody k usrkávání či pomalému vypití. Nevyvolávejte zvracení, pokud to nenařídí lékař. 
Prázdný obal není určen k dalšímu použití. Odevzdejte jej k likvidaci ve sběrném dvoře. Nespotřebovaný obsah 
odevzdejte k likvidaci ve sběrném dvoře. 
 

 

 


