
 
 

STŘÍBREM POTAŽENÉ OBLEČENÍ A LOŽNÍ PRÁDLO 
S ANTIBAKTERIÁLNÍM ÚČINKEM 

 
Pokyny pro údržbu a použití 

 
Prosím, přečtěte ještě před použitím! 

 
 
Stříbrem potažené oblečení PADYCARE® je určené pro batolata, děti i dospělé. Oblečení 
ulevuje od bolesti a snižují svědění pokožky u pacientů, kteří trpí atopickým ekzémem, 
lupenkou, dále pak je vhodné pro pokožku s prvním stupněm popálenin, pokožku postiženou 
plísněmi či jinými infekcemi, na podrážděnou pokožku. 
 
UPOZORNĚNÍ: Změny barevného odstínu výrobku jsou přirozeným jevem a nepředstavují 
závadu výrobku. Změna barvy je způsobena oxidací stříbra v důsledku působení tělesné 
teploty a vlhkosti těla. Oxidace nesnižuje antibakteriální funkci stříbra. 
 
Zvláštní indikace pro použití 
 

 Stříbrem potažené oblečení PADYCARE® před použitím vyperte. 
 Pro optimální antibakteriální a hojivý účinek noste výrobky PADYCARE® přímo na 

pokožce. Ionty stříbra jsou rychleji přeneseny na pokožku, pokud je přítomno 
působení tělesné teploty a vlhkosti těla. 

 Pokožku pravidelně ošetřujte hydratačním krémem. Hydratační krém zajišťuje lepší 
zvlhčení pokožky, a tím urychluje přenos iontů stříbra. 

 Stříbrem potažený materiál použitý pro výrobky PADYCARE® je vysoce kvalitní 
a elastický. Vyžaduje pečlivé zacházení a používání i co se týče švů (např. časté 
nošení a natahování materiálu může vést k uvolnění stehů). 

 Švy stříbrem potaženého oblečení PADYCARE® pro batolata a děti směřují ven, aby 
se zabránilo jejich tření s citlivou pokožku. V případě potřeby je možné oblečení 
PADYCARE® nosit i se švy směřujícími dovnitř. 

 Před zkoušením oblečení PADYCARE®, neaplikujte na pokožku hydratační krém. 
Došlo by k zašpinění povrchu výrobku.  V takovém případě nebude možné z 
hygienických důvodů výrobek vrátit či nechat vyměnit. 

 Nošené zboží již není možné vrátit. 

 Z bezpečnostních důvodů uschovejte obalový sáček výrobku mimo dosah dětí. 
 
 
Doporučená údržba 
 
Se stříbrem potaženým oblečením PADYCARE® nakládejte stejně jako s hedvábím. Perte je 
za použití šetrného tekutého mýdla nebo pracího prostředku v pračce a sušte při pokojové 
teplotě. Pro lepší údržbu doporučujeme používat tekuté mýdlo na praní PADYWASH®, které 
neobsahuje chemikálie ani dráždivé látky. 
 

 Nepoužívejte aviváž. Pro praní stříbrem potaženého oblečení PADYCARE® 
doporučujeme tekutý, šetrný prací prostředek. 



 Výrobky PADYCARE® perte samostatně v režimu jemného praní nebo s jinými 
syntetickými vlákny, případně v pracím sáčku. 

 
Při dodržení uvedených pokynů si stříbrem potažené oblečení a ložní prádlo PADYCARE® 
zachová antibakteriální účinek i po 200 vyprání. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
Pozor: Nepoužívejte, pokud máte alergii na stříbro. 
 
Výrobce ani dodavatel není odpovědný za škody vzniklé v důsledku nevhodné 
manipulace či nesprávného použití výrobků PADYCARE®. 
 
 
Výrobce: TEXAMED GmbH, 
Výhradní distributor pro ČR: Kamaderm s.r.o.,  
 
 
 

Perte na 30°C. 

NEPOUŽÍVEJTE bělidlo, dezinfekční prostředky nebo aviváž. 

Sušte na vzduchu, NEPOUŽÍVEJTE sušičku. Postříbřený povrch výrobků je citlivý 
a oxiduje při přímém kontaktu s teplem nebo slunečním zářením. 

NEPOUŽÍVEJTE žehličku. Postříbřený povrch výrobků oxiduje při přímém 
kontaktu s teplem nebo slunečním zářením. 

Nepoužívejte chemické čištění. 
 


