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APAP THERMAL Plaster rozgrzewający, 1 sztuka
 

cena: 7,32 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała mięśnie, plecy, stawy

Działanie przeciwbólowe, rozgrzewające

Opakowanie 1 sztuka

Postać plaster

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Sposób aplikacji na skórę

Substancja
czynna/dawka

sproszkowane żelazo, woda, węgiel aktywny

Wskazania ból

Opis produktu
 

Opis
Apap Thermal to plaster rozgrzewający, który łagodzi ból pleców, mięśni i stawów.

Skład
Sproszkowane żelazo, woda, węgiel aktywny.

Działanie
APAP Thermal to plastry o działaniu rozgrzewającym, rozluźniającym mięśnie, zmniejszającym odczucie bólu. Produkt ten wydziela
ciepło powstałe na skutek rozgrzania sypkich składników (sproszkowane żelazo) umieszczonych w saszetce plastra. Plaster Apap
Thermal rozgrzewa więc skórę i mięśnie w miejscu przyklejenia (do głębokości ok. 4cm). Dzięki temu zwiększa się przepływ krwi w
bolącym miejscu i„wypłukiwane” są mediatory bólowe. Plaster po przyklejeniu na skórę rozgrzewa się stopniowo i osiąga maksymalną
temperaturę po około 30 minutach, a działanie utrzymuje się przez 8 godzin.

Wskazania
Plastry Apap Thermal są przeznaczone do stosowania u osób od 13 roku życia w bólach mięśni, stawów i pleców.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Plaster należy przykleić na suchą, niepodrażnioną skórę w bolącym miejscu. Działanie plastra trwa przez ok. 8 godzin i po tym czasie
należy go usunąć. Po zastosowaniu plastra należy zachować przynajmniej 24-godzinną przerwę, przed przyklejeniem kolejnego plastra
w tym samym miejscu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Preparatu nie należy stosować na skórę uszkodzoną, podrażnioną, tuż po urazach i złamaniach, a także w okolicach szyi, karku, dołów
pachowych i pachwin. Plastra nie należy stosować u osób z zaburzeniami pamięci i czucia, a także tych, które nie będą w stanie
samodzielnie go usunąć, o ile nie będą pod kontrolą osób odpowiedzialnych za ich stan zdrowia. Nie zaleca się stosowania plastra u
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kobiet w czasie menstruacji. Przeciwwskazaniem do stosowania jest także nadwrażliwość na substancję klejącą plastra.
Osoby cierpiące na cukrzycę, zaburzenia czucia, zaburzenia krążenia, zakrzepowe zapalenie naczyń krwionośnych przed użyciem plastra
powinny skonsultować się z lekarzem

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
W przypadku wrażenia zbyt silnego działania rozgrzewającego, należy natychmiast usunąć plaster, aby uniknąć oparzeń,
zaczerwienienia, opuchnięcia.

Uwagi
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, unikając bezpośredniej ekspozycji na światło słoneczne (min. 3°C, max. 30°C).

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