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Akuku okład żelowy "Doktor akuku" 2m+ x 1 szt (A0237)
 

Cena: 10,89 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt.

Postać Kompresy

Producent AKUKU

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Okład żelowy Doktor „akuku” został zaprojektowany specjalnie z myślą o dzieciach. Do stosowania na zimno lub na ciepło. Okład
zapewnia pierwszą pomoc i pociesza w przypadkach nie zagrażających życiu i zdrowiu. Natychmiastowo przynosi ulgę i
skutecznie łagodzi ból. Pierwszy zabieg nie powinien trwać dłużej niż 10 minut.
Zimny okład należy stosować przy: 

skręceniach
stłuczeniach
ukąszeniach przez o wady
opuchliznach
podrażnieniach po kąpielach słonecznych
bólach głowy
gorączce

Ciepły okład należy stosować:
przy bólach mięśni
przy bólu brzucha
przy wszelkich urazach i bólach bez opuchlizny
na zmarznięte ręce i stopy

Okład może być przygotowany do użycia w kuchence mikrofalowej lub zamrażarce według poniższych zaleceń:
kuchenka mikrofalowa – podgrzewać okład przez maksymalnie 20 sekund na mocy 700 Watt, nie przykrywać okładu w
czasie podgrzewania, nie pozostawiać urządzenia bez nadzoru
można podgrzewać okład w ciepłej wodzie przez około 5-10 minut
zamrażarka – wkładać okład do zamrażarki na maksymalnie 5 minut
lodówka – w celu oziębienia należy włożyć okład na 2 godziny do lodówki. Można również na stałe przechowywać w
lodówce
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Ważne!
Należy sprawdzić temperaturę okładu po wyjęciu z kuchenki lub zamrażarki na wierzchu własnej dłoni zanim zostanie przyłożony do
bolesnego miejsca dziecka. Jeśli okład jest zbyt zimny należy owinąć go w ręcznik lub inny materiał. Zbyt wysoka lub niska temperatura
może spowodować problemy ze skórą. Okład przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego. Okład nie jest zabawką i musi być
zawsze używany podczas nadzoru osoby dorosłej. W razie jakichkolwiek obaw o zdrowie dziecka należy skonsultować się z lekarzem.
Przed użyciem należy upewnić się że okład jest czysty. Po każdym użyciu myć okład w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie dokładnie
osuszyć. Okład żelowy zimno/ciepło nie zawiera substancji toksycznych.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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