
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Dolgit plastry rozgrzewające x 10 szt
 

Cena: 45,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Plastry

Producent NATUR PRODUKT

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Dolgit w postaci plastrów rozgrzewających jest produktem przeznaczonym do stosowania zewnętrznego, który
łagodzi dolegliwości bólowe. Plastry mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z przyjmowanymi doustnie środkami
działającymi przeciwbólowo.

Na co są plastry rozgrzewające Dolgit? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są bóle reumatyczne i mięśniowe, a także
bóle stawowe, krzyżowo-lędźwiowe i nerwobóle. Produkt można zastosować na napięte partie ciała, które są bardzo obolałe, poza tym
sprawdza się przy bólach reumatycznych i innych bólach. Zasada działania plastra rozgrzewającego Dolgit polega na rozluźnianiu
głębokich partii mięśni, co przynosi pacjentowi ulgę przy dolegliwościach bólowych. Punktowo plaster rozgrzewający wzmaga krążenie
krwi, a jednocześnie zmniejsza ból wybranych partii ciała, co może być wystarczające, by walczyć z wyżej wspomnianymi
dolegliwościami lub ewentualnie wspomagać działanie doustnych preparatów przeciwbólowych.

W opakowaniu znajduje się 10 sztuk plastrów rozgrzewających Dolgit. W skład wyrobu medycznego wchodzi sproszkowane żelazo, a
także woda, sól sodowa oraz węgiel drzewny. Po otwarciu wyrobu medycznego żelazo zaczyna się utleniać, co w konsekwencji
przyczynia się do oddawania ciepła. Reakcja egzotermiczna przyczynia się do wydzielania ciepła o temperaturze dochodzącej do 50°C,
co odpręża obolałe mięśnie.

W jaki sposób stosować plastry rozgrzewające Dolgit? Każdorazowo zaleca się aplikację plastra rozgrzewającego na skórę, która
została wcześniej dobrze oczyszczona, wysuszona i odtłuszczona. Plaster rozgrzewający Dolgit należy wyjąć z opakowania
bezpośrednio przed jego planowanym przyklejeniem. Aby prawidłowo zastosować wyrób medyczny, należy zdjąć z niego taśmę
zabezpieczającą, która chroni warstwę klejącą produktu, a następnie przykleić plaster w miejscu, gdzie pacjent odczuwa dolegliwości
bólowe. Jeśli pacjent posiada niską tolerancję na temperaturę, powinien dodatkowo stosować przylegającą do ciała bieliznę bawełnianą.
Przyklejony na skórę plaster rozgrzewa się stopniowo.

Czas trzymania plastra na skórze powinien zostać dobrany przez pacjenta optymalnie do jego potrzeb, natomiast maksymalny czas
działania jednego plastra wynosi do 12 godzin. Z jednego plastra Dolgit nie należy korzystać ponownie, gdyż jest to produkt
jednorazowy. Pacjent nie powinien stosować plastrów długotrwale w jednym miejscu. Jeśli zajdzie taka konieczność, możliwe jest
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ponowne zastosowanie kolejnego plastra rozgrzewającego dopiero po upływie 24 godzin.

Wyrób medyczny Dolgit w postaci plastrów rozgrzewających nie może być stosowany przez każdego pacjenta, ponieważ posiada
również przeciwwskazania. Z plastrów rozgrzewających Dolgit nie należy korzystać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z ich
składników. Produkt trzeba przechowywać w temperaturze pokojowej oraz tak, aby nie miał kontaktu ze źródłem światła i był
zabezpieczony przed niekorzystnym wpływem wilgoci. Plastry rozgrzewające Dolgit należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Skład
Sproszkowane żelazo, woda, sól sodowa, węgiel drzewny.

Wskazania i działanie

Rozgrzewa i łagodzi dolegliwości:
krzyżowo-lędźwiowe
reumatyczne
mięśniowe
stawowe
nerwobóle

Plaster rozgrzewający stosowany w przypadku napiętych i obolałych partii (szyi, ramion, pleców), w bólach reumatycznych oraz
nerwobólach. Dzięki swoim właściwościom rozluźnia głębokie partie mięśni przynosząc im ulgę w bólu.
Po otwarciu plastra rozgrzewającego Dolgit zachodzi reakcja egzotermiczna na skutek utleniania się sproszkowanego żelaza.
Proces ten trwa 12h, a ciepło jakie wydziela wyrób dochodzi do 50°C. Jest to optymalna temperatura, zapewniająca ciepło, które
przynosi odprężenie napiętym, obolałym mięśniom.
Plaster działa punktowo, wzmagając miejscowe krążenie krwi, zmniejsza uczucie bólu.
Plaster można stosować sam lub w połączeniu z doustnymi lekami przeciwbólowymi.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Plaster należy stosować na czystą, suchą, odtłuszczoną skórę. Dopiero bezpośrednio przed użyciem należy wyjąć plaster z opakowania.
Zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnię klejącą plastra i umieścić plaster w miejscu odczuwania bólu, lub w przypadku osób o niskiej
tolerancji (w tym osób starszych) na temperaturę, stosować na bawełnianą bieliznę przylegającą bezpośrednio do ciała. Plaster
rozgrzewa się stopniowo, natomiast długość czasu stosowania plastra należy dobrać indywidualnie do zapewnienia najlepszego efektu
terapeutycznego. Plaster jest jednorazowy i przeznaczony jedynie do użytku zewnętrznego.

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

Galeria
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