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Compeed Dyskretny plaster na opryszczkę x15 sztuk
 

Cena: 31,00 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

twarz, szyja

Podmiot
odpowiedzialny

MagnaPharm

Postać plaster

Typ produktu wyrób medyczny inny

Wiek dorośli

Opis produktu
 

Wyrób medyczny Compeed to dyskretny, niewidoczny plaster na opryszczkę. Utrzymuje się na skórze aż do 12 godzin i zapewnia
optymalne środowisko do leczenia.

Działanie

Plaster tworzy w miejscu przyklejenia optymalne środowisko do leczenia opryszczki na ustach. Pozostaje na miejscy przez 12 godzin
(czas ten może się różnić w indywidualnych przypadkach). Zmniejsza także ryzyko zakażenia opryszczką.

Przeznaczenie produktu

Plaster przeznaczony dla osób dorosłych.

Sposób użycia wyrobu medycznego

1. Dokładnie umyj i osusz ręce. W miejscu przyklejenia plastra nie należy nanosić kremów, gdyż może nie utrzymać się na tłustej skórze.
2. Wyjąć aplikator z plastrem, odsłonić warstwę klejącą plastra poprzez pociągnięcie jednej części końcówki aplikatora. Nie dotykać
części klejącej palcami.
3. Delikatnie docisnąć plaster do miejsca wystąpienia opryszczki.
4. Wolnym, płynnym ruchem odkleić drugi koniec aplikatora i docisnąć plaster do skóry.
5. Wedle upodobań na plaster można nałożyć makijaż lub szminkę.
6. Plaster można nosić aż do momentu, w którym sam zacznie się odklejać.

Jeśli istnieje potrzeba usunięcia plastra należy go delikatnie rozciągnąć wzdłuż skóry, jednocześnie powoli odklejając.
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Stosowanie produktu

Plastry stosować zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy. Terapię należy rozpocząć gdy pojawi się pierwsze uczucie mrowienia lub
swędzenia ust i kontynuować aż do całkowitego wyleczenia zmian. Plastry na opryszczkę Compeed należy nosić przez 24 godziny,
zmieniać co około 12 godziny po samoczynnym odklejeniu się plastra.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Jeśli opryszczka jest bolesna lub utrzymuje się przez dłuższy okres czasu należy skonsultować się z lekarzem.
Wyrób jednorazowego użytku.

Uwagi i środki ostrożności

Przechowywać w temperaturze pokojowej w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
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