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APTEO PLASTER ROZGRZEWAJĄCY ŁAGODZI BÓLE MIĘŚNI
 

Cena: 4,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

SYNOPTIS PHARMA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

APTEO PLASTER ROZGRZEWAJĄCY ŁAGODZI BÓLE - 1 SZTUKA
Zastosowanie i działanie:

Plaster rozluźnia głębokie partie mięśni przynosząc ulgę w bólach mięśni grzbietu, stawów oraz w bólach reumatycznych.

Plaster rozgrzewa się stopniowo po kontakcie z powietrzem do temperatury 43°C.

Efekt rozgrzewający trwa do 8 godzin.

Plaster jest wyrobem jednokrotnego użytku wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Skład:

Sproszkowane żelazo, woda, węgiel aktywowany, wermikulit, chlorek sodu, kalafonia.

Sposób użycia:

Ostrożnie rozerwać saszetkę wzdłuż nacięcia. Wyjąć plaster bezpośrednio przed użyciem. Odkleić papier zabezpieczający z tylnej części
plastra i natychmiast przykleić w miejscu bólu na czystą i suchą skórę lub bawełnianą bieliznę.

Plaster rozgrzewający należy usunąć, jeżeli odczuwane jest pieczenie, ból, zbyt silne ciepło lub doszło do podrażnienia skóry. Po
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usunięciu plastra może wystąpić zaczerwienienie. W takim przypadku należy odczekać aż zaczerwienienie zniknie przed użyciem
nowego plastra. W przypadku zapalenia stawów, cukrzycy, zaburzeń krążenia, chorób skóry i ciąży należy przed użyciem skontaktować
się z lekarzem lub farmaceutą.

PRODUKT TESTOWANY DERMATOLOGICZNIE

Uwagi:

Nie należy:

Stosować na skórę zmienioną chorobowo, podrażnioną, uszkodzoną, po iniekcji i podczas kąpieli,

Stosować u dzieci poniżej 12 roku życia,

Stosować podczas snu oraz wywierać dużego nacisku na plaster,

Stosować u osób które nie są w stanie same usunąć plastra lub odczuwać ciepła,

Stosować w przypadku uczulenia na któryś ze składników,

Stosować ponownie zużytego plastra,

Podgrzewać plastra w żaden sposób (np. kuchenka mikrofalowa),

Stosować jednocześnie z innymi produktami leczniczymi stosowanymi w miejscu naklejania plastra,

Stosować z innymi źródłami ciepła lub w ich pobliżu,

Stosować u osób chorych u których istnieje ryzyko owrzodzeń skóry,

Stosować plastra w jednym miejscu przez okres dłuższy niż 8 godzin w ciągu 24 godzin,

Stosować uszkodzonego plastra,

Spalać, przecinać, zgniatać oraz moczyć plastra.

Producent: Synoptis Pharma Sp. z.o.o, ul Krakowiaków 65, Warszawa.
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