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Kompres żelowy ciepło-zimno APTEO 10cm x 10cm, 1 szt.
 

Cena: 18,80 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt. (+ pokrowiec)

Postać -

Producent SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Kompres żelowy ciepło-zimno APTEO w rozmiarze 10cm x 10cm pomagający złagodzić ból.

Zastosowanie:
- łagodzenie bólu w naturalny sposób

Właściwości:
- wielokrotnego użytku
- bezpieczny, nietoksyczny żel
- zaokrąglone brzegi
- przyjemny w dotyku pokrowiec

Dawkowanie:
Stosować ostrożnie aby uniknąć urazów tkanki np. odmrożeń przy nieprzerwanym stosowaniu zimnego okładu powyżej 20 min,
Jeżeli odczuwany jest dyskomfort, zarówno w terapii ciepłem, jak i zimnem, należy niezwłocznie zdjąć okład.

Środki ostrożności:
- tylko do użytku zewnętrznego,
- przed użyciem sprawdzić szczelność przed użyciem,
- nie stosować bezpośrednio na skórę, należy użyć pokrowca lub owinąć kompres w ręcznik lub w czystą ściereczkę. Gorący okład bez
użycia pokrowca może spowodować poparzenia,
- stosować ostrożnie aby uniknąć urazów tkanki np. odmrożeń przy nieprzerwanym stosowaniu zimnego okładu powyżej 20 min,
- Stosowanie u dzieci tylko pod opieką dorosłych,
- Stosowanie przez starsze osoby z zaburzeniem krążenia kompresów zimnych tylko po konsultacji z lekarzem,
- Nie stosować na otwarte rany,
- Nie stosować podczas snu,
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- Nie przekłuwać,
- Unikać silnego nacisku aby nie spowodować pęknięcia.
- Pomimo że żel jest nietoksyczny, nie wkładać do ust ani nie spożywać.
- Nie podgrzewać w piekarniku, na grillu lub otwartym ogniu. Przegrzanie okładu może spowodować jego uszkodzenie.
- Jeżeli odczuwany jest dyskomfort, zarówno w terapii ciepłem, jak i zimnem, należy niezwłocznie zdjąć okład.

Rozmiar: 10 x10 cm
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