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

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

 

 

Ospa Comfort spray 30 ml
 

Cena: 29,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent ALVOGEN

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Ospa Comfort spray 30 ml w postaci sprayu wygodnego w aplikacji jest produktem o działaniu ochronnym, a także
chłodzącym i kojącym, który może być stosowany już u dzieci od 6. miesiąca życia. Na co jest Ospa Comfort spray 30 ml? Wskazaniem
do stosowania wyrobu medycznego są zmiany skórne związane z występującą ospą wietrzną u dzieci lub osób dorosłych. Ospa
wietrzna jest chorobą wirusową, która objawia się łagodną gorączką i swędzącą, pęcherzykowatą wysypką na ciele pacjenta. Pęcherzyki
na skórze swędzą, ale ich rozdrapywanie może skutkować wtórnym zakażeniem bakteryjnym lub pojawianiem się blizn. Funkcją Ospa
Comfort spray 30 ml jest tworzenie na powierzchni skóry specjalnej warstwy ochronnej, która chroni zmiany skórne przed wtórnym
nadkażeniem bakteryjnym. Dodatkowo działanie Ospa Comfort spray 30 ml polega na chłodzeniu skóry, kojeniu i łagodzeniu
towarzyszącego zmianom skórnym świądu. Produkt jednocześnie przyczynia się do zapobiegania bliznowaceniu ran.

W opakowaniu znajduje się 30 ml Ospa Comfort spray. W skład wyrobu medycznego wchodzi składnik aktywny Olile-Active
(Hydroksytyrosol+ZnO), a także składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z treścią ulotki
dołączonej do opakowania.

W jaki sposób stosować Ospa Comfort spray 30 ml? Rekomendowane dawkowanie Ospa Comfort spray 30 ml to aplikacja na skórę
minimum 3 razy dziennie. Najlepiej z wyrobu medycznego korzystać za każdym razem, gdy pojawia się potrzeba złagodzenia
dolegliwości towarzyszących zmianom skórnym przy ospie. Pomocne może być przechowywanie wyrobu medycznego w lodówce,
dzięki czemu wzmocnić można jego efekt łagodzący i chłodzący przy stosowaniu. Kosmetyk należy rozpylać na skórę objętą procesem
chorobowym z odległości około 10-15 cm. Zaleca się każdorazowo wciśnięcie pompki dozownika do samego końca, co pozwoli
równomiernie rozpylić produkt na skórę. Taki sposób aplikacji wyrobu medycznego nie wymaga dodatkowego rozsmarowywania, które
mogłoby skórę podrażnić, czy też sprzyjać jej zakażeniom. Jeśli pacjent nie odczuje ulgi po 5 dniach stosowania wyrobu medycznego
lub jego dolegliwości nasilą się, powinien skonsultować się z lekarzem.

Nie w każdym przypadku zaleca się stosowanie wyrobu medycznego Ospa Comfort spray 30 ml. Przeciwwskazaniem jest używanie
produktu przez osoby, które są nadwrażliwe na chociaż jeden z jego składników. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry po
skorzystaniu z preparatu należy skonsultować się z lekarzem. Spray nie powinien być też stosowany w przypadku dzieci w wieku poniżej
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6 miesięcy. Wyrób medyczny przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego i nie powinien mieć kontaktu z oczami oraz błonami
śluzowymi. Jeśli pacjentka spodziewa się dziecka lub karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem, zanim skorzysta z preparatu. 
Wyrób medyczny Ospa Comfort spray 30 ml należy przechowywać w temperaturze pokojowej, poza tym dopuszczalne jest jego
umieszczenie w lodówce przed aplikacją na skórę. Produkt należy tak przechowywać, aby nie był widoczny i dostępny dla dzieci.

Skład
Olile-Active, Aqua, Coco-caprylate/Caprate, Glycerin, Laureth-9, Zinc oxide, C14-22, Alcohols, C12-20 Alkyl Glucoside, Cocoglycerides,
Caprylic/Capric Trigliceryde, Citric Acid, Bisabolol, Silica, Polyhydroxystearic Acid, isosteartic Acid.

Wskazania i działanie

Ospa Comfort spray to wyrób medyczny zawierający aktywny składnik Olile-Active (Hydroksytyrosol+ZnO)
Spray tworzy warstwę ochronną na zmianach skórnych. Warstwa ta stanowi barierę zapewniającą ochronę ran, zapobiega
zakażeniu, a także zapewnia działanie kojące oraz chłodzące
Potrójne działanie:

szybko łagodzi świąd
zapobiega wtórnemu zakażeniu bakteryjnemu skóry
pomaga zapobiec bliznowaceniu ran

Wygodna aplikacja, nie wymaga dodatkowego rozsmarowywania
Od 6 miesiąca życia

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Należy rozpylać na obszar skóry zajęty chorobą w odległości 10-15 cm. W celu uzyskania równomiernego rozpylania, należy mocno
nacisnąć pompkę dozownika do samego końca.
Aerozol należy stosować co najmniej 3 razy na dobę lub każdorazowo, gdy istnieje potrzeba złagodzenia dolegliwości.
Przed zastosowaniem produkt można umieścić w lodówce.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

