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URGO Na pęcherze średni rozmiar 5 sztuk
 

cena: 21,60 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała skóra

Działanie ochronne

Opakowanie 5 sztuk

Postać plaster

Producent LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.

Sposób aplikacji na skórę

Wskazania pęcherze

Opis produktu
 

Opis
Urgo, ultradyskretne plastry na pęcherze, 5 sztuk
Wyrób medyczny.
Absorbują wydzielinę powstającą w pęcherzu i tworzą żelową poduszkę ochronną.
Podwójna masa hydrokoloidowa działa jak druga skóra chroniąc ranę.
Szybko łagodzą ból i przyspieszają gojenie ran.
Dają długotrwałą ulgę i ochronę oraz są wytrzymałe i dyskretne w noszeniu.
Jest wodoodporny przy codziennych kąpielach.
Rozmiar: 5,9 x 3,4 cm.

Wskazania
Ultradyskretne plastry Urgo są przeznaczone do stosowania na pęcherze. Może być samodzielnie stosowany przez dorosłych i dzieci
powyżej 16 lat - młodsze dzieci mogą stosować pod nadzorem dorosłych.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Umyj i osusz skórę przed zastosowaniem plastra.
Usuń przezroczystą folię ochronną (oznaczoną strzałkami), unikając dotykania warstwy samoprzylepnej. Ogrzej plaster w dłoniach, po
czym usuń warstwę ochronną.
Pozostaw plaster aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać.
Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągaj go wzdłuż skóry, aż całkowicie się odklei.
Opatrunek nie powinien pozostawać na miejscu dłużej niż przez 2-3 dni, jeśli nie odpadnie sam, należy go usunąć.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Jednorazowego użytku.
Nie przycinać i nie zmieniać położenia już nałożonego opatrunku.
Opatrunki hydrokoloidowe w połączeniu z wysiękiem tworzą biały żel.
W razie pozostania kleistych pozostałości hydrokoloidu na skórze zalecane jest namoczenie w wodzie.
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Nie stosować opatrunku ani nie usuwać już zastosowanego opatrunku i skonsultować się z lekarzem w przypadku, gdy stan pęcherza
pogarsza się lub nie ma poprawy po 6 dniach leczenia oraz w przypadku pojawienia się objawów zakażenia, np. zaczerwienienie, ból,
odczucie gorąca, obrzęk wokół rany, ropa.
Nie stosować w przypadku ran zakażonych, zapalenia tętnic kończyn dolnych oraz w zakażonej stopie cukrzycowej.
Nie używać dłużej niż przez kolejne 30 dni.
Przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Producent
URGO LABORATOIRES
42 rue de Longvic, Francja
Chenove
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