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Apap Thermal, 1 plaster
 

cena: 7,54 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 1 plast.

Postać plastry

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

APAP Thermal to plaster rozgrzewaj?cy, który ?agodzi ból pleców, mi??ni i stawów. Równie? w skuteczny
sposób rozlu?nia mi??nie. Dzia?a 8 godzin.

Dzia?anie
 Plaster Apap Thermal po przyklejeniu na skór? rozgrzewa si? stopniowo, by osi?gn?? maksymaln?
temperatur? po oko?o 30 min. Podnosi temperatur? mi??ni, co powoduje zwi?kszenie metabolizmu tkanki
mi??niowej. Dzi?ki temu zwi?ksza si? przep?yw krwi w bol?cym miejscu, „wyp?ukiwane” s? mediatory bólowe,
co powoduje rozlu?nienie mi??ni, co prowadzi do ?agodzenia bólu.

 Stosowanie
 otworzy? saszetk?, przerywaj?c j? wzd?u? linii
usun?? foli? zabezpieczaj?c? ze spodniej cz??ci plastra rozgrzewaj?cego
przyklei? w bol?cym miejscu na czyst? i such? skór?
 Mo?e by? stosowany przez kobiety w ci??y oraz osoby powy?ej 13 roku ?ycia.

 Przeciwwskazania
 Nadwra?liwo?? na jakikolwiek sk?adnik produktu.

Sk?ad
 sproszkowane ?elazo, woda, w?giel aktywny i inne.

 ?rodki ostro?no?ci
 NIEPRAWID?OWO U?YTY PLASTER, NAWET NIE W PE?NI ROZGRZANY, MO?E POWODOWA?
POPARZENIE. Nale?y przestrzega? instrukcji stosowania i cz?sto obserwowa? dzia?anie plastra. Aby
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zapobiec ryzyku wyst?pienia oparze?: musisz umo?liwi? przep?yw powietrza wokó? plastra. Nie uciskaj go, na
przyk?ad k?ad?c si? lub siadaj?c na nim czy te? nak?adaj?c obcis?e ubrania. Je?li plaster stanie si?
nieprzyjemnie gor?cy lub pojawi si? wysypka, natychmiast zaniechaj jego u?ywania. Je?li po 7 dniach ból nie
minie, b?d? si? nasili, przerwij stosowanie plastra i skonsultuj si? z lekarzem, poniewa? ból mo?e by? objawem
powa?niejszej dolegliwo?ci. Osoby, które nie s? w stanie samodzielnie usun?? plastra, np. w podesz?ym
wieku lub niepe?nosprawne, powinny stosowa? plaster pod nadzorem. Plaster nie jest przeznaczony do
leczenia bólu menstruacyjnego oraz dolegliwo?ci bólowych towarzysz?cych zespo?owi jelita dra?liwego. Nie
wolno stosowa? plastra na obszarze cia?a innym ni? ramiona i plecy.

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