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Ice chłodzący plaster hydrożelowy x 2 szt
 

Cena: 8,66 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 szt

Postać Plastry

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Apap Ice chłodzący plaster hydrożelowy to wyrób medyczny, który przynosi pacjentom natychmiastową ulgę przy bólu głowy. Wyrób
medyczny jest jednorazowego użytku. Łatwo można przykleić go do skóry, ale również łatwo można go od niej odkleić – nie pozostawia
żadnych śladów. Produkt przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych oraz młodzieży od 12. roku życia i można z niego korzystać
wyłącznie zewnętrznie. Na co jest Apap Ice chłodzący plaster hydrożelowy? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są
migrenowe bóle głowy, a także dolegliwości bólowe głowy innego pochodzenia. W składzie wyrobu medycznego znajduje się mentol,
który działa silnie chłodząco w miejscu przyklejenia plastra, utrzymując efekt chłodzenia nawet przez 8 godzin. Zimno i ból przewodzone
są przez te same nerwy, dlatego ochłodzenie skóry przez plaster przyczynia się do redukcji dolegliwości bólowych. W efekcie naczynia
krwionośne zwężają się, a obrzęk okołonaczyniowy jest redukowany.

W opakowaniu znajdują się 2 chłodzące plastry hydrożelowe. Jak stosować Apap Ice chłodzący plaster hydrożelowy? Zaleca się
przecięcie saszetki z plastrem, a następnie oderwanie z tylnej części plastra przezroczystej folii ochronnej. W kolejnym kroku należy
przykleić Apap Ice chłodzący plaster hydrożelowy na czole bądź na tylnej części szyi. Jeśli plaster jest za duży, dopuszczalne jest jego
przycięcie do takiej wielkości, aby dobrze przylegał do ciała. Plastra nie powinno się naklejać na nos oraz na usta. Nie należy też
przyklejać go do mokrej skóry czy ubrania, ani też do włosów. Czas działania plastra wynosi 8 godzin.

Apap Ice chłodzący plaster hydrożelowy może mieć działania niepożądane, chociaż nie muszą one wystąpić u każdego pacjenta.
Produkt jest na ogół dobrze tolerowany, a ryzyko działań niepożądanych bądź reakcji alergicznych jest niewielkie, jednak u niektórych
pacjentów mogą wystąpić skutki uboczne w postaci podrażnienia skóry lub dyskomfortu skórnego. Może się też pojawić uczucie palenia
skóry, a nawet nadmierne jej zaczerwienienie. Jeśli pacjent zaobserwuje takie objawy, powinien skonsultować się z lekarzem.

Nie wszyscy pacjenci mogą używać Apap Ice chłodzący plaster hydrożelowy, ponieważ ma on również przeciwwskazania do
stosowania. Nie należy korzystać z produktu u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Plastry nie powinny być aplikowane na uszkodzoną,
wrażliwą, poparzoną bądź podrażnioną skórę. Produkt nie powinien być stosowany w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej na leki
bądź kosmetyki. Nie zaleca się też korzystania z plastra przez osoby, które nie mogą go samodzielnie zdjąć lub przez osoby
niepełnosprawne, które mogłyby się zakrztusić czy też udusić plastrem.
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Apap Ice chłodzący plaster hydrożelowy to wyrób medyczny, który powinien być przechowywany w temperaturze 3–30°C – nie należy
przechowywać go w zamrażarce i jednocześnie należy chronić plastry przed bezpośrednią ekspozycją na promieniowanie
słoneczne. Apap Ice chłodzący plaster hydrożelowy należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Skład
Plaster hydrożelowy APAP Ice zawiera mentol.

Charakterystyka
Chłodzące plastry hydrożelowe APAP Ice stosowane są w bólach głowy i migrenach. W momencie, gdy rozszerzone naczynia mózgowe
nadmiernie uciskają struktury opon mózgowych oraz sąsiadujące z nimi nerwy, uwalniane są mediatory bólowe. Z uwagi na fakt, że
zimno i ból przewodzone są tymi samymi nerwami, mentol zawarty w plastrach APAP Ice powoduje natychmiastowe uczucie ulgi oraz
ochłodzenia, co związane jest ze zwężeniem naczyń krwionośnych, zmniejszeniem okołonaczyniowego „obrzęku”, jak również
ograniczeniem ucisku na nerwy. Plaster APAP Ice skutecznie zmniejsza zatem wydzielanie mediatorów bólowych.

APAP Ice to wyrób medyczny stosowany w przypadku:

bólu głowy różnego pochodzenia;
migrenowego bólu głowy.

Stosowanie
Chłodzące plastry hydrożelowe należy stosować zgodnie z ich przeznaczeniem. Na początek należy przeciąć lub rozerwać saszetkę, w
której umieszczony jest plaster. Z tylnej części plastra należy usunąć przezroczystą folię, a następnie umieścić plaster APAP Ice na
czole lub tylnej części szyi. Jeśli jest to konieczne, można przyciąć plaster do odpowiedniej wielkości, tak, by dobrze przylegał do ciała.
By zapobiec wyschnięciu produktu, niezużyty  plaster hydrożelowy APAP Ice należy przechowywać w saszetce z folii, zaginając jej
górną część. Wyrób medyczny przeznaczony jest do jednorazowego stosowania. Nie zaleca się umieszczanie plastra na mokrej skórze,
włosach lub ubraniu. Nie należy przyklejać plastra APAP Ice na uszkodzoną, podrażnioną, poparzoną lub bardzo wrażliwą skórę.
Czas działania plastra APAP Ice to 8 godzin. Produkt jest przeznaczony do stosowania zewnętrznego przez dorosłych oraz dzieci
powyżej 12. roku życia. Zaleca się unikać kontaktu z oczami i jamą nosową.

Przeciwwskazania
Plastry APAP Ice nie powinny być stosowane w przypadku:

osób, które nie mogą samodzielnie usunąć plastra lub osób niepełnosprawnych, które powinny stosować produkt pod
szczególnym nadzorem (ryzyko uduszenia lub zakrztuszenia);
wystąpienia reakcji alergicznej na leki lub kosmetyki;
aplikacji produktu na uszkodzoną, podrażnioną, poparzoną lub bardzo wrażliwą skórę;
dzieci poniżej 12. roku życia.

Działania niepożądane
Istnieje bardzo małe ryzyko wystąpienia działań niepożądanych lub reakcji alergicznych na skutek stosowania plastrów APAP Ice. Jeśli
takie objawy wystąpią, zaleca się natychmiastowy kontakt z lekarzem lub farmaceutą. Wśród objawów niepożądanych spowodowanych
stosowaniem plastrów APAP Ice zalicza się:

nadmierne zaczerwienienie skóry;
podrażnienie skóry;
uczucie palenia skóry;
dyskomfort skóry.

Jeśli objawy te nie ustąpią po przerwaniu stosowania plastrów APAP Ice, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

Przechowywanie
Chłodzące plastry hydrożelowe APAP Ice powinny być przechowywane w temperaturze od 3 do 30°C. produkt należy przechowywać w
miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie zaleca się przechowywania plastrów w zamrażarce. Należy unikać bezpośredniej
ekspozycji plastrów APAP Ice na promieniowanie słoneczne.

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