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Nexcare ColdHot spray chłodzący 150 ml
 

Cena: 21,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Aerozole

Producent 3M POLAND MANUFACTURING

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Nexcare ColdHot to wyrób medyczny przeznaczony do łagodzenia ran powstałych na skutek kontuzji, zwichnięć skręceń i stłuczeń.
Zastosowanie sprayu chłodzącego zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania szybkiej reakcji w kontekście łagodzenia bólu i
dyskomfortu związanego z wyżej zaistniałymi schorzeniami. Dodatkową cechą produktu jest łagodzenie bólu oraz opóźnianie
pojawiania się opuchlizny i zasinień.

Zastosowanie mentolu (Mento) odpowiada za uczucie chłodu na skórze. Składnik zastosowany w wyrobie medycznym odpowiada
również za łagodzenie bólu poprzez efekt chłodzenia. Możliwość uzyskania szybkiego poczucia ulgi w bólu i dyskomforcie jest możliwe,
dzięki zastosowaniu gazu nośnego pod ciśnieniem.

Wyrób medyczny jest sprzedawany w formie sprayu o pojemności 150 ml. Butelka z plastikową wtyczką zabezpieczającą może być
wygodnie przechowywana w domu, a także zabierana w podróż. Produkt jest przeznaczony do stosowania wśród dzieci powyżej 13.
roku życia.

Wskazania i działanie
Nexcare ColdHot to spray chłodzący przeznaczony do stosowania w przypadku takich dolegliwości jak zwichnięcia, kontuzje, skręcenia
czy stłuczenia. Zastosowanie produktu zwiększa prawdopodobieństwo odczucia natychmiastowej ulgi, a także spowalnia powstawanie
opuchlizny, zaczerwienień i zasinień spowodowanych wyżej wspomnianymi przypadkami.

Produkt stanowi mieszankę gazów pod ciśnieniem oraz mentolu. Ten drugi składnik wyróżnia się działaniem łagodzącym, chłodzącym
oraz przeciwzapalnym. Dzięki temu, zastosowanie sprayu chłodzącego pozwala szybko uzyskać efekt ulgi oraz uśmierzyć ból.

Wyrób medyczny powinien być używany oraz przechowywany w sposób zgodny z zaleceniami na ulotce dołączonej do opakowania.
Spray chłodzący jest przeznaczony do stosowania natychmiast po wypadku. Nie należy pryskać produktu w oczy, a także przedłużać
jego stosowania. Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci poniżej 14 roku życia.
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Dawkowanie
Produkt jest przeznaczony do stosowania w nagłych wypadkach, bezpośrednio po zdarzeniu.
Dzieci powyżej 14. roku życia, dorośli:
Należy rozpylić preparat na uszkodzoną część ciała z odległości 25 cm, nie dłużej niż przez 5 sekund.

Podczas stosowania produktu należy zachować ostrożność. Nie pryskać na otarcia, otwarte rany oraz śluzówkę. W przypadku
długotrwałego rozpylania produktu istnieje ryzyko uszkodzenia skóry. W przypadku wystąpienia poważnych obrażeń powiązanych z
użytkowaniem sprayu chłodzącego, należy powiadomić o tym fakcie producenta wyrobu medycznego, który zgłosi ten fakt właściwym
organom.

Przeciwwskazania
Spray chłodzący Nexcare ColdHot nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 14. roku życia. Przeciwwskazaniem do stosowania
wyrobu medycznego jest również uczulenie na mentol. Produkt nie może być wykorzystywany w charakterze dłuższej terapii, ponieważ
w konsekwencji może to doprowadzić do poważnych obrażeń skóry. Spray nie powinien być stosowany na otwarte rany, otarcia oraz
błony śluzowe. Produktu nie wolno wprowadzać do oczu.

Wyrób medyczny został zapakowany w pojemnik pod ciśnieniem. Jego ogrzanie może więc doprowadzić do wybuchu. W związku z tym,
produkt powinien być przechowywany z dala od źródła ciepła, gorących powierzchni, otwartego ognia oraz innych źródeł zapłonu.
Zabrania się palić oraz przekłuwać opakowanie, nawet po zużyciu wyrobu medycznego.

Działania niepożądane
Jak w przypadku każdego wyrobu medycznego, stosowanie Nexcare ColdHot może być powiązane z wystąpieniem skutków ubocznych,
choć nie występują one u każdego pacjenta. Korzystanie ze sprayu może wiązać się z następującymi dolegliwościami i sytuacjami:

reakcja alergiczna na mentol: pieczenie, swędzenie, wysypka skóry,
uszkodzenie skóry (związane ze zbyt długim czasem rozpylania sprayu),
poważne uszkodzenia skóry wymagające interwencji lekarskiej (związane ze zbyt długim czasem rozpylania sprayu).

Na ten moment brak informacji na temat negatywnych interakcji z innymi lekami oraz żywotnością.

Skład
Butan, Propan, Izobutan, Alkohol Izopropylowy, Mirystynian Izopropylu, Perfumy, Mento

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