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ANUREX aplikator przeciw hemoroidom
 

Cena: 62,90 PLN

Opis słownikowy

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis 

 

ANUREX aplikator przeciw hemoroidom

ANUREX® - w 100% naturalna metoda skutecznej domowej krioterapii hemoroidów, bez użycia środków farmakologicznych.

 

Wskazania

Krioterapię wkładką Anurex® może stosować każdy w dowolnych warunkach domowych. Użycie wkładki  nie powoduje żadnych
efektów ubocznych lub reakcji alergicznych. Skuteczna terapia Anurex® jako metoda niefarmakologiczna jest zalecana szczególnie
osobom starszym, kobietom w ciąży i alergikom. Ulga odczuwana jest już w ciągu kilku minut od momentu zastosowania. 

 

Działanie

Krioterapia hemoroidów wkładką Anurex® jest metodą w 100% naturalną, bez użycia jakichkolwiek środków farmakologicznych,
substancji chemicznych. Jej ideą jest zastosowanie zimna bezpośrednio na hemoroidy, co przynosi natychmiastową ulgę w bólu i
świądzie oraz zmniejsza obrzęk i krwawienie. Stosowanie wkładki Anurex® w przeciągu 2 tygodni zazwyczaj eliminuje całkowicie
symptomy hemoroidalne.

Anurex® jest wykonany z wysokogatunkowego plastyku (dopuszczonego do medycznego zastosowania). Ma kształt cylindrycznej tubki

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/anurex-aplikator-przeciw-hemoroidom.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

i wielkość małego palca.

Anurex® zawiera specjalną substancję, którą można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać. Substancja ta jest szczelnie zamknięta w
cylindrze Anurexu i w trakcie zabiegu nie ma bezpośredniego kontaktu z ciałem Pacjenta, a służy jedynie do magazynowania i
oddawania zimna. 

Stosowanie wkładki Anurex® powoduje rekuperację struktur hemoroidów i całkowite zaleczenie. W trakcie stosowania wkładki nie
zachodzi potrzeba używania innych środków medycznych. Anurex® może być stosowany bez ograniczeń wszędzie tam, gdzie inne
konwencjonalne metody leczenia nie mogą być użyte lub nie dają pożądanych efektów.

 

Sposób użycia

Anurex® w opakowaniu ochronnym należy przed użyciem schłodzić przez co najmniej 2 godz. w zamrażalniku domowej lodówki. Proces
oziębiania hemoroidów powoduje zlikwidowanie bólu, swędzenia, zahamowanie krwawienia i zredukowanie obrzęków. 

Każdorazowe użycie wkładki zajmuje 6-10 minut i może być powtarzane tak często, jak jest to potrzebne.

ZALECENIE: rekomenduje się użycie dwóch wkładek kolejno jedna po drugiej. W ten sposób wydłużamy czas jednorazowej sesji
krioterapii, co jak wykazały badania, znacznie przyspiesza efekt końcowy.

 

Ważne

Przed użyciem zapoznać się z treścią ulotki i instrukcją użycia. Do stosowania niezbędna jest wazelina lub lubrykant. Nie wolno gotować
lub polewać wrzątkiem wkładki Anurex®. Od pierwszego zastosowania wkładki Anurex® można używać przez ok. 6 miesięcy. Wkładka
jest przedmiotem osobistego użytku.
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