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Apap Ice, 2 plastry
 

cena: 7,57 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 2 plast.

Postać plastry

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

APAP Ice to plaster hydro?elowy z mentolem, który dzi?ki w?a?ciwo?ciom ch?odz?cym przynosi ulg? w bólu
g?owy oraz w migrenach. Dzia?a do 8 godzin.

 Wskazanie
 Natychmiastowa, bezpieczna, ch?odz?ca ulga w bólach g?owy i migrenach. Plaster nie jest przeznaczony do
obni?ania temperatury cia?a.

Dzia?anie
 Kiedy rozszerzone naczynia mózgowe uciskaj? struktury opon mózgowych i okoliczne nerwy, uwalniane s?
mediatory bólowe. Efekt dzia?ania plastra uzyskiwany jest dzi?ki temu, ?e zimno i ból przewodzone s? tymi
samymi nerwami. Po jego przyklejeniu, podczas och?adzania, nast?puje zw??anie naczy? krwiono?nych, co
powoduje zmniejszenie oko?onaczyniowego „obrz?ku” i zmniejszenie ucisku na pobliskie nerwy.

 Stosowanie
 Przeci?? lub rozerwa? saszetk?
Wyj?? jeden plaster hydro?elowy
usun?? przezroczyst? foli? z tylnej cz??ci plastra
przyklei? plaster hydro?elowy na czole lub na tylnej cz??ci szyi
 Efekt koj?cego ch?odu utrzymuje si? do 8 godzin.
 Nie nale?y przykleja? plastra na uszkodzon?, podra?nion?, poparzon? lub bardzo wra?liw? skór?. Nie
powinno si? przykleja? plastra na nos oraz usta.
 Plaster ch?odz?cy Apap Ice przeznaczony jest zarówno dla osób doros?ych, jak i dzieci powy?ej 12. roku
?ycia, a tak?e kobiet w ci??y oraz karmi?cych piersi?.
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 Przeciwwskazania
 Nadwra?liwo?? na jakikolwiek sk?adnik produktu.

Sk?ad
 mentol oraz substancje pomocnicze.

 ?rodki ostro?no?ci:
 Stosowa? zgodnie z instrukcja. Wy??cznie do stosowania zewn?trznego. Unika? bezpo?redniego kontaktu z
oczami. Je?li objawy nie ust?puj?, nale?y poradzi? si? lekarza. Dzia?ania niepo??dane lub reakcje alergiczne
s? ma?o prawdopodobne. Je?li takie dzia?ania wyst?pi?, nale?y poradzi? si? lekarza lub farmaceuty. Je?li
wyst?pi nadmierne zaczerwienienie, podra?nienie, uczucie palenia lub dyskomfortu skóry, nale?y natychmiast
przerwa? stosowanie i poradzi? si? lekarza. Plaster hydro?elowy nie przyklei si? do mokrej skóry, w?osów lub
ubrania. Nie nale?y przykleja? plastra na uszkodzona, podra?niona, poparzona lub bardzo wra?liw? skór?.

 Producent
 USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa
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