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Pasocare zestaw plastrów okrągłych na znamiona x 20 szt
 

Cena: 7,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 szt

Postać Plastry

Producent PASO

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Opis produktu
 

Wstęp
Pasocare zestaw plastrów okrągłych na znamiona jest zaliczany do grupy materiałów opatrunkowych. Plastry są dyskretne w
stosowaniu, a poza tym jest to produkt hipoalergiczny, który nie przyczynia się do powstawania odczynów uczuleniowych. Na co jest
Pasocare zestaw plastrów? Wskazaniem do stosowania produktu jest zabezpieczanie znamion przed niekorzystnym wpływem
promieniowania słonecznego. Produkt można wykorzystać również w celu opatrywania drobnych ran oraz skaleczeń.

W opakowaniu znajduje się 20 sztuk plastrów okrągłych na znamiona Pasocare. W skład opakowania wchodzą plastry o średnicy 22
mm. Są to plastry niejałowe, które należą do materiałów opatrunkowych jednorazowego użytku. Każdy plaster jest wykonany z
oddychającego materiału, a przy tym jest dyskretny w stosowaniu. Dzięki okrągłemu kształtowi ma warstwę klejącą dookoła warstwy
opatrunkowej, przez co bardzo dobrze zabezpiecza znamiona i niewielkie rany, a przy tym dobrze trzyma się miejsca, do którego zostaje
przyklejony, zapewniając jednocześnie swobodny przepływ powietrza. Pasocare zestaw okrągłych plastrów na znamiona zapewnia
ochronę przed promieniowaniem słonecznym UV. Plastry Pasocare na znamiona są też odporne na wilgoć. Nie przywierają do znamion,
a przy tym są elastyczne, dzięki czemu nie powodują dyskomfortu przy noszeniu i dobrze dopasowują się do kształtu ciała oraz jego
ruchów. Po przyklejeniu na ranę plastry również do niej nie przywierają, a przy tym przyspieszają jej proces gojenia się.

Jak stosować Pasocare zestaw plastrów okrągłych na znamiona? Korzystanie z plastrów jest proste – wystarczy wyjąć plaster z
opakowania zbiorczego, a następnie zdjąć zabezpieczenie warstwy klejącej i przykleić materiał opatrunkowy w pożądanym miejscu,
lekko dociskając go na obwodzie. Plaster zawsze powinien być przyklejany na skórę wcześniej dobrze oczyszczoną i osuszoną. Należy
go przyklejać na obszar skóry wokół znamienia lub rany. Aby usunąć zużyty plaster, należy natomiast złapać za jego krawędź i
pociągnąć materiał wzdłuż skóry, aż warstwa klejąca całkowicie się od niej odklei. Plastry powinny być zmieniane regularnie codziennie
– nie jest to bolesne, gdyż część opatrunkowa plastra nie przylega do ran i znamion.

Pasocare zestaw plastrów okrągłych na znamiona nie powinien być używany, jeśli bezpośrednie opakowanie plastra jest uszkodzone.
Plastry są produktami jednorazowego użytku, co oznacza, że nie powinno się z nich korzystać wielokrotnie. Zużyty plaster należy
wyrzucić do kosza, a w jego miejsce w razie konieczności można przykleić nowy. Zużyty plaster powinien być traktowany jako odpad
medyczny i należy obchodzić się z nim jak z potencjalnym źródłem zakażenia. Pasocare zestaw plastrów okrągłych na znamiona to
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materiał opatrunkowy chroniący znamiona przed szkodliwym wpływem promieniowania UV, jednak ochronę przed promieniowaniem
daje wyłącznie część plastra, która jest pokryta opatrunkiem. Należy też pamiętać, że produkt nie zapewnia całkowitej ochrony przed
niekorzy

Charakterystyka

Zestaw 20 szt. owalnych plastrów hipoalergicznych z opatrunkiem o średnicy 22 mm do opatrywania drobnych obrażeń.

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