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COMPEED, plaster na pecherze, 2cm x 6cm, wąski, 6szt
 

Cena: 25,06 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 6 szt.

Postać -

Producent JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

COMPEED® Plastry na małe i wąskie pęcherze pochłaniają nadmiar wilgoci i tworzą poduszkę ochronną, zapewniając natychmiastową
ulgę w bólu i optymalne warunki gojenia się pęcherzy na stopach. Opakowanie zawiera 6 plastrów.

Technologia hydrokoloidowa
Technologia hydrokoloidowa Compeed® polega na zastosowaniu żelu aktywnego z cząsteczkami absorbującymi wilgoć. Gruba
warstwa amortyzacji rozprowadza nacisk wywierany na pęcherz, zapewniając natychmiastową ulgę w bólu. Plastry Compeed® mają
wymodelowane brzegi, które gładko przylegają do skóry, nie odstając ponad jej powierzchnię. Dzięki temu tarcie jest mniejsze, a proces
gojenia nie jest zaburzony przez bolesne obcieranie. Pozostaje na miejscu przez kilka dni. W indywidualnych przypadkach czas ten może
się różnić.

Właściwości
Gruba warstwa amortyzacji zmniejsza nacisk i pozwala uniknąć bolesnego obcierania.

Ultraprzylepne, wymodelowane krawędzie sprawiają, że plaster Compeed elastycznie dopasowuje się do ruchów i pozostaje na miejscu
przez kilka dni.

Dzięki swojej konstrukcji dobrze dopasowany, wodoodporny i oddychający plaster utrzymuje naturalną wilgoć i nie dopuszcza bakterii z
zewnątrz, przyspieszając naturalny proces gojenia.

Sposób użycia
Oczyść i osusz skórę przed użyciem. Miejsce z pęcherzem nie może być tłuste od kremów czy olejków.
Usuń warstwę papierową plastra, unikając dotykania warstwy samoprzylepnej.
Przyklej plaster pewnym ruchem tak, aby zasłaniał pęcherz. Wygładź brzegi plastra.
Pozostaw plaster na miejscu do czasu, aż sam zacznie się odklejać (uwaga: plaster może pozostawać na miejscu do kilku dni).
Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij po skórze.
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