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APAP ICE, Plaster chłodzący żelowy, 2 plastry
 

Cena: 8,90 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 2 plast.

Postać -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

APAP ICE, Plaster chłodzący żelowy, 2 plastry

Apap Ice Chłodzący plaster żelowy
Natychmiastowa, bezpieczna i chłodząca ulga w bólach głowy i migrenach. Bezpieczny podczas stosowania z lekami.

Wskazany u osób dorosłych i dzieci powyżej 12. roku życia.

Działanie
Chłodzący plaster hydrożelowy zawierający mentol - po przyklejaniu do skóry natychmiast chłodzi, przynosząc ulgę w bólach głowy i
migrenach.

Czas działania: do 8 godzin chłodzącej ulgi na każdy plaster żelowy.

Wskazania
Natychmiastowa, bezpieczna, chłodząca ulga w bólach głowy i migrenach.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Przeciąć lub rozerwać saszetkę w celu jej otwarcia i wyjąć jeden plaster żelowy. Usunąć przeźroczystą folię z tylnej części plastra
żelowego i wyrzucić ją. Umieścić jeden plaster żelowy na czole lub tylnej części szyi. W razie potrzeby przyciąć plaster do odpowiedniej
wielkości, używając nożyczek. Aby zapobiec wyschnięciu, niezużyty plaster żelowy przechowywać w saszetce z folii, zaginając jej górną
część. Plaster żelowy do jednorazowego stosowania.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją. Wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i jamą
nosową. Jeśli objawy nie ustępują, należy poradzić się lekarza. Działania niepożądane lub reakcje alergiczne są mało prawdopodobne.
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Jeśli takie działania wystąpią, należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Jeśli wystąpi nadmierne zaczerwienienie, podrażnienie,
uczucie palenia lub dyskomfortu skóry, należy natychmiast przerwać stosowanie i poradzić się lekarza. Plaster żelowy nie będzie
przylegał do mokrej skóry, włosów lub ubrania.

Z UWAGI NA RYZYKO UDUSZENIA LUB ZAKRZTUSZENIA: Osoby niepełnosprawne lub z demencją powinny stosować produkt pod
uważnym nadzorem.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu
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