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Compeed plastry na odciski na palcach nawilżające x6
plastrów
 

Cena: 21,37 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Johnson & Johnson

Postać plaster

Typ produktu wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Nawilżające plastry na odciski COMPEED® zostały stworzone, aby pomagać w zapobieganiu odciskom dzięki zwiększonej ochronie i
ciągłemu nawilżaniu. Plastry hydrokoloidowe COMPEED® z unikalnym krążkiem zawierającym zmiękczające serum to:

długotrwałe i precyzyjne nawilżanie zrogowaciałych warstw naskórka;
ochrona przed otarciami i uciskiem;
uśmierzanie bólu powstałego w wyniku ucisku i zrogowaceń, które narastając tworzą odciski.

Stworzone, aby pomagać w zatrzymaniu procesu powstawania odcisków.

Sposób użycia

1. Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się, czy skóra dotknięta odciskiem nie jest tłusta od kremu bądź
2. Usuń jedną papierową warstwę, następnie drugą, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej.
3. Usuń górną warstwę papierową, następnie dolną warstwę, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej.
4. Nałóż plaster mocno na docelowe miejsce, tak aby krążek nawilżający był pośrodku, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze

dociśnięte do skóry.
5. Pozostaw plaster aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać. Może pozostawać na miejscu nawet do kilku dni.
6. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów używaj plastra COMPEED® aż do czasu, kiedy skóra będzie zmiękczona i wyleczona.

Używaj tak często, jak to konieczne, aby zmiękczyć lub zapobiegać narastaniu zrogowaciałego naskórka, który tworzy odcisk.

Na co zwrócić uwagę
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Osoby chore na cukrzycę przed użyciem powinny zasięgnąć porady lekarza.
Nie należy stosować na zainfekowane rany.
Nie wolno stosować ponownie tego samego plastra (mogłoby to spowodować infekcję).
Nigdy nie przecinaj plastrów COMPEED®.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast skontaktuj się z lekarzem pierwszego kontaktu.
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