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Apap Ice, plaster chłodzący żelowy, 2 sztuki
 

cena: 8,06 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała głowa

Działanie chłodzące, przeciwbólowe

Opakowanie 2 plastry

Postać plaster

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

mentol oraz substancje pomocnicze

Wskazania ból, migrena

Opis produktu
 

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

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
Działania niepożądane lub reakcje alergiczne są mało prawdopodobne.

Uwagi
Zawiń dwukrotnie otwarty brzeg opakowania, by uniknąć wyschnięcia plastra.
Produkt przechowywać w zamkniętych opakowaniach w chłodnym, suchym miejscu, unikając bezpośredniej ekspozycji na światło
słoneczne (w temp. min. 3°C i maks. 30°C).
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Aby zapobiec wyschnięciu, niezużyty plaster żelowy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, dwukrotnie zaginając kopertę.

Stosowanie wyrobu z innymi lekami
Produkt nieleczniczy, bezpieczny podczas stosowania z lekami.

Producent
USP ZDROWIE SP.ZO.O.
Poleczki 35
Warszawa
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