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PYRALGINA TERMO HOT Plaster silnie rozgrze
 

Cena: 3,24 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 szt.

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

PYRALGINA® TERMO HOT jest plastrem rozgrzewającym, który skutecznie i naturalnie rozluźnia głębokie partie mięśni, przynosząc ulgę
w bólach pleców, ramion, krzyża, szyi, ścięgien, a także w przypadku bólu reumatycznego.

Przynosi ulgę w bólach:
pleców
ramion
krzyża
szyi
bólach reumatycznych
Przynosi ulgę w bólach pleców, ramion, szyi, krzyża i bólach reumatycznych. Działa do 14 godzin, optymalny efekt działania utrzymuje
się do 12 godzin.

Wskazania:
PYRALGINA® TERMO HOT jest plastrem rozgrzewającym, który skutecznie i naturalnie rozluźnia głębokie partie mięśni, przynosząc ulgę
w bólach pleców, ramion, krzyża, szyi, ścięgien, a także w przypadku bólu reumatycznego.

Działanie:
PYRALGINA® TERMO HOT skutecznie działa do 14 godzin, przy czym optymalny efekt rozgrzewający jest odczuwalny do 12 godzin. W
wewnętrznej warstwie plastra po aktywacji (otwarciu opakowania) zachodzi reakcja egzotermiczna (wydzielająca ciepło) na skutek
powolnego utleniania sproszkowanego żelaza. Plaster nie wydziela na zewnątrz żadnych substancji, tylko ciepło. Plaster do
jednorazowego użycia, wyłącznie do stosowania zewnętrznego, na skórę lub bawełnianą bieliznę, bezpośrednio przylegającą do ciała
(szczególnie zalecane u osób o szczególnie wrażliwej skórze, starszych oraz w sytuacji, kiedy odczuwana temperatura jest za wysoka).
Plaster nie przeszkadza w wykonywaniu codziennych czynności. Można na niego swobodnie założyć ubranie i normalnie funkcjonować.

Sposób użycia:
Ostrożnie otworzyć opakowanie z plastrem (rozpocząć w zaznaczonym, naciętym miejscu). Wyjąć plaster z opakowania bezpośrednio
przed użyciem. Zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnię klejącą plastra i niezwłocznie przykleić plaster w miejscu, odczuwania bólu
na bawełnianą bieliznę przylegającą do ciała lub na suchą i czystą skórę. Plaster rozgrzeje się stopniowo do przyjemnej, przynoszącej
ulgę temperatury około 50°C (temperatura maksymalna około 55°C). Długość czasu stosowania plastra należy dobrać indywidualnie do
zapewnienia najlepszego efektu terapeutycznego. Nie należy jednak stosować plastra w tym samym miejscu przez zbyt długi czas. W
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razie potrzeby, kolejny plaster można nakleić w tym samym miejscu po upływie 24 godzin. Plaster mocno trzyma się w miejscu i po
użyciu jest łatwy do usunięcia. Plaster można stosować sam lub w połączeniu z doustnymi lekami przeciwbólowymi. Wówczas, z uwagi
na zmniejszone odczuwanie bólu, należy stosować plaster wyłącznie na bawełnianą bieliznę. W razie wystąpienia intensywnych potów
należy plaster usunąć.

Skład:
Sproszkowane żelazo, woda, sól, węgiel aktywowany, wermikulit.

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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