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Apap Ice Chłodzący plaster żelowy 2 sztuki
 

Cena: 8,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 2 plast.

Postać -

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Chłodzący plaster hydrożelowy Apap Ice to wyrób medyczny inny, odpowiedni dla osób dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia. Łatwy
w użyciu plaster przynosi natychmiastowe uczucie chłodu, skutkujące odczuciem ulgi w przypadkach bólu głowy lub migreny. Plaster
działa przez nawet 8 godzin, a gdy już spełni swoją rolę, daje się łatwo usunąć z powierzchni skóry i nie pozostawia po sobie żadnych
śladów.

Rekomendowany przez Apap chłodzący plaster hydrożelowy Ice to produkt nieleczniczy, który jest odpowiedni do stosowania z lekami.
Swoje działanie zawdzięcza zawartości mentolu, który zaczyna chłodzić natychmiast po przyklejeniu plastra do skóry.

Wskazania
Chłodzący plaster hydrożelowy Apap Ice stosowany jest w bólach głowy i migrenach.

Sposób użycia

Przeciąć lub rozerwać saszetkę i wyjąć jeden plaster żelowy.
Usunąć przeźroczystą folię z tylnej części plastra żelowego.
Umieścić jeden plaster żelowy na czole lub tylnej części szyi.
W razie potrzeby przyciąć plaster do odpowiedniej wielkości.
Aby zapobiec wyschnięciu, niezużyty plaster żelowy przechowywać w saszetce z folii, zaginając jej górną część.
Plaster żelowy przeznaczony jest do jednorazowego stosowania.
Plaster żelowy nie będzie przylegał do mokrej skóry, włosów lub ubrania.

Przeciwwskazania

Z uwagi na ryzyko uduszenia lub zakrztuszenia, osoby, które nie mogą samodzielnie usunąć plastra lub osoby niepełnosprawne
powinny stosować produkt pod uważnym nadzorem.
Nie stosować u osób, które mają lub miały reakcje alergiczne na leki lub kosmetyki.
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Nie przyklejać na uszkodzoną, podrażnioną, poparzoną lub bardzo wrażliwą skórę.
Tylko do użytku zewnętrznego.
Przechowywać w temperaturze od 3 do 30oC.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Nie przechowywać w zamrażalce.
Unikać bezpośredniego kontaktu z oczami i jamą nosową.
Jeśli objawy nie ustępują, należy poradzić się lekarza.

Ważne wskazówki

Produkt Apap Ice należy stosować wyłącznie zgodnie z instrukcją na opakowaniu.
Plastry żelowe Apap Ice są odpowiednie do jednorazowego stosowania.
Plaster żelowy nie przylega do włosów, ubrań ani mokrej skóry.
Aby zapobiec wyschnięciu niezużytego plastra, przechowuj go w oryginalnym opakowaniu, (zagnij dwukrotnie górną –
rozerwaną lub rozciętą – część saszetki).
Jeśli trzeba, możesz nożyczkami przyciąć plaster do odpowiedniej wielkości.
Produkt Apap Ice należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Plastry należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, w zamkniętym opakowaniu, z dala od bezpośredniego
odziaływania światła słonecznego, w temperaturze 3-30°C.
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