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Nexcare COLDHOT Classic 26x11cm x1 sztuka
 

Cena: 30,92 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

3M Poland

Postać plaster

Typ produktu wyrób medyczny inny

Wiek dorośli, dzieci

Opis produktu
 

Nexcare™ Cold Hot™ Classic, okład żelowy rozgrzewający/chłodzący, wielokrotnego użytku, w pokrowcu, rozm. 110 mm x 260 mm. 1
sztuka.

Okład żelowy do wielokrotnego użytku, wykorzystujący lecznicze właściwości terapii ciepłem i zimnem. Kompres ciepło/zimno
to bezpieczny, łatwy i skuteczny środek przeciwbólowy i przeciwobrzękowy. Może być wykorzystywany jako termofor.
Wymiary kompresu to 110 mm x 260 mm. Opakowanie zawiera ochronny pokrowiec.
Ciepły lub zimny kompres żelowy skutecznie zmniejsza skurcze mięśni, łagodzi ból i pomaga uspokoić się i zrelaksować.
Okład żelowy może być stosowany jako zimny lub ciepły kompres i jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które preferują
naturalne metody leczenia.
Zimny lub ciepły okład jest przeznaczony do wielokrotnego zastosowania.
Kompres ciepło/zimno to narzędzie termoterapii, które można stosować w warunkach domowych. Dostępny jest w kilku
rozmiarach: 235 mm x 110 mm; 110 mm x 260 mm; 195 mm x 300 mm; 110 mm x 120 mm.
Okład przechowywać w zamrażarce, a w razie potrzeby podgrzać w ciepłej wodzie lub kuchence mikrofalowej. Stosować w
miejscu bólu.
Okład zimny można przykładać nie dłużej niż przez 20 minut. Następnie należy odczekać kolejne 20 minut przed powtórnym
zastosowaniem.

Kompres żelowy stosowany jako okład ciepły (po ogrzaniu w gorącej wodzie) działa wspomagająco w leczeniu bólu reumatycznego,
bólu menstruacyjnego, bólu chronicznego, np. lumbago oraz bolesnych skurczy mięśni. Ciepły okład żelowy pomaga także w leczeniu
zapalenia zatok, reumatoidalnego zapalenia stawów, napięcia mięśni lub skurczy. Ciepły kompres żelowy może być wykorzystywany
jako termofor. Pomaga na bóle krzyża, brzucha, kontuzje, przy sztywnieniu karku, ramion i mięśni nóg. Ciepły kompres żelowy ma też
działanie relaksujące i uspokajające. Pomaga rozgrzać mięśnie przed wysiłkiem fizycznym. Jako okład zimny (po oziębieniu w
zamrażalniku), kompres żelowy jest idealny w przypadku: urazów takich, jak: stłuczenia, skręcenia. Idealny do łagodzenia bólu głowy,
migren czy bólu zębów, łagodzenia krwawienia z nosa i opuchlizny spowodowanej przez ukąszenia owadów. Doskonały na guzy i siniaki,
a także do kojenia bólu i sztywności mięśni. Zimny okład żelowy może być także stosowany w celu zmniejszenia stanów zapalnych lub
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gorączki.
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