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PYRALGINA TERMO HOT Plaster 1szt.
 

cena: 3,10 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Produkt leczniczy, który skutecznie i naturalnie rozluźnia głębokie partie mięśni, przynosząc
ulgę w bólach pleców, ramion, krzyża, szyi, ścięgien, a także w przypadku bólu reumatycznego.

Działanie:

Przez 12-14 godzin plaster zapewnia penetrujące w głąb ciała ciepło, które powoduje
odprężenie napiętych, obolałych mięśni, wzmagając miejscowe krążenie krwi i łagodząc ból.
Plaster działa bezpośrednio w miejscu bólu, szybko przywraca aktywność i pozwala
zapomnieć o bólu i dolegliwościach.

Sposób użycia:

Plaster należy stosować na czystą, suchą i odtłuszczoną skórę, w miejscu bólu. Ostrożnie
otworzyć opakowanie plastra, rozrywając folię w zaznaczonym, naciętym miejscu. Wyjąc
plaster z foliowego opakowania. Usunąć taśmę ochronną plastra, która znajduje się po stronie
zawierającej środek klejący. Jeśli jest to konieczne, kolejny plaster można przykleić w tym
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samym miejscu dopiero po 24 godzinach.

Skład:

Sproszkowane żelazo, woda, sól, węgiel aktywowany, wermikulit.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie stosować plastra:

u dzieci poniżej 12 roku życia;
podczas snu;
podczas kąpieli;
na skórę podrażnioną lub uszkodzoną;
w miejscach po zastrzykach;
w miejscach, gdzie skóra jest szczególnie wrażliwa, w okolicach dołów pachowych i
pachwin;
u osób, które nie mogą same go usunąć (np. starszych, niepełnosprawnych lub
upośledzonych), o ile stosowanie plastra nie odbywa się pod kontrolą odpowiedzialnej
osoby dorosłej;
u osób obłożnie chorych oraz u osób u których występuje skłonność do owrzodzeń
skóry;
u osób, które nie są w stanie odczuwać ciepła: na przykład mają zniesione czucie na
pewnych powierzchniach ciała bezpośrednio po urazie - ciepło może nasilić opuchliznę
lub spowodować narastanie krwiaka jednocześnie w miejscach, gdzie zastosowano
miejscowe formy leków (maści, kremy, żele), preparaty rozgrzewające np. zawierające
kapsaicynę, olejek kamforowy oraz równocześnie z innymi źródłami ciepła typu poduszki
grzejne, sollux i innymi urządzeniami emitującymi promieniowanie podczerwone.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej. 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

