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Anurex wkładka do krioterapii hemoroidów 1 szt
 

Cena: 66,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Wkładki

Producent J.POHLER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Wkładka do krioterapii hemoroidów Anurex to naturalna, opatentowana nowatorska metoda leczenia hemoroidów zimnem z
95% skutecznością! Wkładka Anurex jest szczególnie zalecana osobom, które nie mogą stosować farmakologicznych i
chemicznych środków do leczenia hemoroidów. Są to np. kobiety w ciąży i karmiące, osoby starsze i chorujące na przewlekłe
choroby, zażywające inne leki, alergicy. Anurex jest także przydatny w leczeniu, profilaktyce i rehabilitacji u grup narażonych na
występowanie hemoroidów, np. zawodowych kierowców, osób wykonujących pracę siedzącą.
Anurex to wkładka wykonana z wysokogatunkowego tworzywa (dopuszczonego do medycznego stosowania) o kształcie
cylindrycznym, wielkości małego palca. Anurex wypełniony jest substancją (medium), która może być wielokrotnie zamrażana i
rozmrażana. Szczelność wkładki gwarantuje, że w trakcie kuracji medium nie ma bezpośredniego kontaktu z ciałem, a służy
jedynie do przekazywania zimna skierowanego w ściśle określone miejsce - hemoroidy wewnętrzne i zewnętrzne - oraz w ściśle
określonym czasie.
Działanie Anurexu jest podobne do zimnego okładu na obolałe miejsce. W przypadku hemoroidów, Anurex redukuje swędzenie,
ból, obrzęki, hamuje krwawienie i w konsekwencji prowadzi do rekuperacji struktur hemoroidów.

Typowy zabieg w domu trwa 5-10 minut - ulga jest natychmiastowa. Zazwyczaj objawy choroby znikają po kilku
aplikacjach (stosowanie 2 razy dziennie), zaleca się jednak regularne stosowanie Anurexu przez okres 2 tygodni. W
trakcie stosowanie wkładki Anurex nie ma potrzeby używania dodatkowo innych środków - maści, czy czopków.

Skład zestawu: wkładka Anurex, pojemnik do przechowywania, instrukcja stosowania.

Dawkowanie
Instrukcja użycia:
Schłodzić (2h) w zamrażalniku. Posmarować wkładkę wazeliną. Wprowadzić do odbytu na 6-8 min.. Umyć i włożyć do zamrażalnika.

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