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CONTENTS 
1 x Spiral Gel activity Pad 
 
BEFORE USE 
1. You may wish to put a protective cloth on your table just in case of accidental damage to 

the pad.   
2. Remove all buckles, keys and any sharp objects before using so as to avoid accidental 

damage. 
 
USE 
Use under supervision.  Handle with appropriate care.  Place on a horizontal surface such as a 
table. The pad weighs approximately 2kg – it may be too heavy for some clients to place on 
their lap.  Do not attempt to wall mount the pad. 
Suggestions for use 
1. Use in pre-handwriting activities – encourage the client to isolate the index finger and 

trace the spirals through the gel. 
2. Gently move the gel around using the fingers. 
3. Provide further tactile stimulation by changing the temperature of the pad.  To heat it, 

soak it in warm-hot water (not boiling); to cool the pad, place it in the fridge.  Do not 
freeze the pad. 

 
SAFETY 
1. Always supervise the use of this product. 
2. Do not place in the mouth.  Not suitable for those who mouth. 
3. If heating/cooling the pad, make sure the pad is a comfortable temperature before 

handing it to clients. 
 
CARE AND MAINTENANCE 
1. Handle with care.   
2. Do not jump on the pad or tread on it. 
3. Store flat (horizontal) in a safe place, away from extremes of temperature and direct 

sunlight.  Do not store with anything heavy on it. 
4. Wipe clean with clean water and a soft cloth. 
 
SPECIFICATION 
Filled with non toxic gel.  Latex-free, tear-resistant and antibacterial vinyl exterior 
Colours may vary 
Weight: approximately 2kg 

 



Copyright ROMPA® Ltd 

SPIRAL GEL ACTIVITY PAD 20093, KH 5.10 

 
ALMOFADA DE ATIVIDADES ESPIRAL COM GEL 20093 

 
CONTEÚDO 
1 x ALMOFADA DE ATIVIDADES ESPIRAL COM GEL 
 
ANTES DE UTILIZAR 
1. Se pretender pode colocar um tecido protetor em cima da sua mesa para o caso de 

ocorrer um derrame acidental na sua almofada. 
2. Remova todas as fivelas, chaves e outros objetos afiados antes de utilizar para evitar 

danos acidentais. 
 
UTILIZAÇÃO 
Utilize sob supervisão. Manuseie com o cuidado apropriado. Coloque numa superfície 
horizontal tal como uma mesa. A almofada pesa aproximadamente 2kg – pode ser demasiado 
pesada para alguns utilizadores colocarem no colo. Não tente montar a almofada na parede. 
Sugestões de utilização 

1. Utilize em atividades de pré-escrita – encoraja o cliente a isolar o dedo indicador e 
seguir a espiral através do gel. 

2. Mova suavemente o gel com os dedos. 
3. Proporcione mais estimulação tátil alterando a temperatura da almofada. Para aquecer, 

mergulhe a almofada em água quente (não em água a ferver); para arrefecer a 
almofada, coloque-a no frigorífico. Não congele a almofada. 

 
SEGURANÇA 

1. Supervisione sempre a utilização deste produto. 
2. Não coloque na boca. Não é adequado para pessoas com tendência de colocar objetos 

na boca. 
3. Se aquecer/arrefecer a almofada, verifique se está a uma temperatura confortável antes 

de a entregar ao utilizador. 
 
CUIDADO E MANUTENÇÃO 

1. Manuseie com cuidado. 
2. Não pise ou salte em cima da almofada. 
3. Guarde num local seguro e plano (horizontal), afastado de temperaturas extremas e luz 

solar direta. Não guarde com objetos pesados em cima. 
4. Limpe com água limpa e um pano macio. 

 
ESPECIFICAÇÕES 
Cheio de gel não tóxico. Sem látex, resistente a rasgos e vinil exterior antibacteriano. 
As cores podem variar. 
Peso: aproximadamente 2kg 


