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Plastry na odciski SALVEQUICK CORN, 6 szt.
 

Cena: 10,70 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 6 szt.

Postać -

Producent ORKLA CARE S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Plaster na odciski Corn Plaster z kwasem salicylowym pomagający usunąć odcisk i natychmiastowo zmniejszający odczuwany ból.

Właściwości:
- zawiera 0,4g/g (40% w/w) kwasu salicylowego, który zmiękcza odcisk i zrogowacenia skóry bez naruszenia otaczającego obszaru
skóry.
- pomaga w bezbolesnym usuwaniu odcisków i zrogowaceń
- miękki opatrunek zmniejsza ucisk i natychmiastowo łagodzi ból
- działa szybko i skutecznie

Przeciwwskazania:
Nie stosować u osób chorych na cukrzycę, nadwrażliwych na działanie kwasu salicylowego lub ze słabym krążeniem krwi. 

Kobiety w ciąży i dzieci: stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem. 

Sposób użycia:

Przed nałożeniem plastra namoczyć stopę z odciskiem w ciepłej wodzie przez 5 minut.

Oczyścić i osuszyć skórę, upewniając się, że powierzchnia skóry nie jest natłuszczona olejkami lub kremem.

Usunąć z plastra zabezpieczający papier, unikając dotykania adhezyjnej strony plastra.

Nałożyć plaser bezpośrednio na odcisk, tak aby centralna część znajdowała się na odcisku, upewniając się jednocześnie aby krawędzie
plastra przylegały do skóry.

Pozostawić na skórze do momentu aż plaster zacznie odstawać od jej powierzchni. Usunąć plaster po maksymalnie 48 godzinach.
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Przed usunięciem odcisku namoczyć zmieniony obszar skóry w ciepłej wodzie przez 5 minut.

W razie potrzeby powtórzyć czynność. Nie stosować dłużej niż 14 dni.

Plaster należy wyrzucić natychmiast po użyciu, zachowując przy tym ostrożność i unikając kontaktu ze zdrową skórą, aby zapobiec
rozprzestrzenianiu się infekcji.

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użytkowania dołączoną do opakowania.

Opakowanie: 6 szt. (68 mm x 19 mm)
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