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COMPEED Dyskretny plaster na opryszczkę 15 sztuk
 

Cena: 26,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 szt.

Postać -

Producent MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

OpisCOMPEED Dyskretny plaster na opryszczkę 15 sztukDyskretny plaster leczniczy na opryszczkę Compeed zawiera ultracienki żel
hydrokoloidowy, który tworzy optymalne wilgotne środowisko do gojenia rany, przyspiesza proces leczenia i nie dopuszcza do
powstawania strupa. Działa w sposób nieprzerwany aż do 12 godzin od pierwszego zastosowania. Jest skuteczny już przy pierwszych
oznakach opryszczki wargowej, takich jak uczucie pieczenia, mrowienia czy swędzenia, i działa na wszystkich etapach, po to, aby jak
najszybciej zahamować nasilanie się opryszczki. Tworzy barierę ochronną przed zewnętrznym środowiskiem i zanieczyszczeniami, co
pozwala zmniejszyć ryzyko zakażenia przez kontakt z raną i wystąpienia zaczerwienień. Jego dyskretna, niewidoczna konstrukcja, nie
tylko zwalcza opryszczkę, ale także pomaga uniknąć poczucia zakłopotania i wstydu towarzyszącemu przy wystąpieniu opryszczki.
Plaster posiada ultra kleiste, zwężające się krawędzie, dzięki którym nie odkleja się i nie ogranicza ruchu ust. Co więcej, krawędzie te są
półprzezroczyste, dzięki czemu są niewidoczne na skórze, zasłaniają zmianę opryszczkową, a na plaster można nałożyć makijaż. Plaster
odkleja się samoczynnie po około 12 godzinach i powinien zostać wówczas zastąpiony nowym.Sposób użyciaW celu uzyskania
najlepszych efektów plaster należy zastosować jak najszybciej, jak tylko pojawią się pierwsze objawy opryszczki wargowej, takie jak
mrowienie, swędzenie czy pieczenie.Plaster stosować nieprzerwanie w ciągu dnia i w nocy.Kontynuować stosowanie aż do całkowitego
wyleczenia.Zakładanie plastra:Przed przyklejeniem plastra umyj ręce i upewnij się, czy skóra jest czysta, sucha i nie jest tłusta.Z
opakowania wyjmimj aplikator z plastrem, trzymając jego końcówki obiema rękami.Delikatnie pociągnij końcówki aplikatora w kierunku
zgodnym ze znajdującymi się na nim strzałkami, aż jedna z części klejących plastra nie zostanie odsłonięta. Uważaj, aby nie dotknąć
klejącej strony plastra.Delikatnie przycisnąć palcem połowę plastra, na której został odsłonięty klej, aby mocno przykleić go na
opryszczkę.Powoli pociągnij drugi koniec aplikatora do dołu i od skóry, aby płynnym ruchem odkleić go od plastra.Następnie całkowicie
przyklej plaster do skóry.Na plaster można nakładać pomadkę lub makijaż.Usuwanie plastra:Jeśli plaster utrzymuje się na skórze, nie ma
konieczności jego usuwania lub wymiany.Plaster należy zastąpić nowym, gdy zaczyna się odklejać od skóry.Jeżeli zaistnieje potrzeba
usunięcia plastra, rozciągnij go delikatnie wzdłuż skóry, jednocześnie odklejając.SkładŻel
hydrokoloidowy.ProducentProducent:Laboratorie HRA Pharma,Dystrybutor:MagnaPharm Poland Sp. z o.o.,Al. Jerozolimskie 146
D,02-305 Warszawa
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