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iCool kylväskor är utvecklade för transport och förvaring av värmekänsliga
mediciner i 2-8˚C.
iCool finns i tre varianter:

iCool WEEKENDER: håller 2-8˚C i 10-12 timmar
iCool PRESTIGE: håller 2-8˚C i 24 timmar
iCool MEDICUBE: håller 2-8˚C i 32-36 timmar

GÖR SÅ HÄR:

Frys gelpåsarna/klamparna i -18˚C i minst 14 timmar före användning.
Placera klampen/klamparna i de för ändamålet avsedda
utrymmena i iCool-väskan. Placera dina mediciner i iCool-väskan.
Stäng dragkedjan ordentligt. För bästa hållbarhet på kylan rekommenderar
vi att du inte öppnar väskan under resan/transporten!

TÄNK PÅ:

Placera aldrig dina mediciner i direkt kontakt med kylklamparna.
Rengör din iCool-väska genom att torka försiktigt med en lätt fuktad trasa.
Tvätta EJ i tvättmaskin. Gelen i kylklamparna är ej toxisk men skall ej förtäras. Vid
kontakt med ögon eller hud, skölj rikligt med vatten.

mer information och övrigt sortiment hittar du i vår webshop:

www.romalore.com
Kundtjänst/Order
033-41 21 40

iCOOL - KYLVÄSKOR

-för tillväxthormoner,
L-Thyroxin, läkemedel för polyarterit och annan
medicin som kräver 2-8°C.
iCO
Aktiveras med kylblock/gelpack.
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iCool WEEKENDER - 12

timmar

Fast bälteshälla och bärrem som går att ta av
Storlek: 200 x 120 x 90 mm
• För flaskor eller pennor
• Inkluderar en stor gel pack (frys 14 timmar)
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PRIS: SEK 419:iCool PRESTIGE - 24

timmar

Fast Bärrem
Storlek: 200 x 180 x 60 mm
• För flaskor eller pennor
• Inkluderar två stora gel pack (frys 14 timmar)

PRIS: SEK 549:-

iCool MEDICUBE Transportväska - 32

timmar

Kraftig, vattentålig och mycket hållbar väska för
transport av större mängd värmekänsliga mediciner
över långa avstånd och tid.
Storlek: 200 x 200 x 180 mm
Innermått: 90 x 180 x 140 mm
• Allt på ett ställe
• För flaskor, pennor eller förpackningar
• Inkluderar två rejäla frysklampar (frys 14 timmar)

PRIS: SEK 699:-

GELPACK RESERV

Till Weekender (1 st)
och Prestige (2 st)

PRIS/st: SEK 59:-

iCOOL

mer information och
övrigt sortiment hittar
du i vår webshop:
www.romalore.com
Kundtjänst/Order
033-41 21 40

