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Plastry compeed dyskretne na opryszczkę x 15 szt
 

Cena: 38,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 szt

Postać Plastry

Producent HRA PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Compeed w postaci plastrów to produkt, który działa nieprzerwanie przez 12 godzin, lecząc opryszczkę oraz
osłaniając ją. Plastry lecznicze Compeed są niewidoczne na skórze, dzięki czemu można korzystać z nich bez zakłopotania. Można je
bez przeszkód aplikować na skórę z opryszczką i zakładać potem maseczkę, nie martwiąc się o przeniesienie zakażenia za jej pomocą.

Na co są plastry Compeed? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest leczenie opryszczki wargowej. Wyrób medyczny
przyspiesza walkę z opryszczką, poza tym osłania zmiany skórne, redukując ryzyko zakażenia. Plastry lecznicze Compeed zaczynają
działać już przy pierwszych odczuwalnych objawach opryszczki wargowej, poza tym są skuteczne na wszystkich kolejnych etapach
opryszczki. Funkcją plastrów Compeed jest powstrzymywanie nasilania się opryszczki, a także jej leczenie. Plaster tworzy na
powierzchni skóry warstwę ochronną, która stanowi swoistą tarczę antywirusową. Jej zadaniem jest zmniejszanie ryzyka przeniesienia
opryszczki na inne rejony ciała, czy też zakażenia innych osób.

W opakowaniu znajduje się 15 szt. dyskretnych plastrów na opryszczkę Compeed. Dawkowanie produktu rekomendowane przez
producenta powinno być przestrzegane. Zaleca się, aby plaster Compeed przykleić na skórę już w momencie odczuwania pierwszych
objawów opryszczki wargowej. Do takich objawów można zaliczyć uczucie mrowienia, pieczenie czy swędzenie skóry. Nałożony na
skórę plaster powinien być noszony nieprzerwanie zarówno w dzień, jak i w nocy. Stosowanie plastrów należy kontynuować, aż do
całkowitego zniknięcia opryszczki. Dopóki plaster samoczynnie utrzymuje się na skórze, nie trzeba go usuwać czy wymieniać. Jeśli
natomiast plaster zacznie się odklejać od skóry, należy go zastąpić nowym. Nie należy korzystać ponownie z tego samego plastra – jest
jednorazowy.

Przed nałożeniem plastra na opryszczkę należy umyć ręce, a następnie upewnić się, czy skóra z opryszczką nie jest posmarowana
kremem. Plastry nakłada się na skórę przy pomocy specjalnego aplikatora. Końcówki aplikatora należy pociągnąć delikatnie w kierunku,
który wskazują specjalne strzałki, co spowoduje odsłonięcie jednej z części klejących plastra. Należy przycisnąć odsłoniętą stronę
plastra na opryszczkę, przyciskając lekko całość do skóry. W kolejnym kroku należy pociągnąć za drugą część aplikatora, co powoli
odkleić go od plastra, który następnie można przykleić w całości do skóry.
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Plastry lecznicze Compeed mają przeciwwskazania. Nie należy z nich korzystać w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z ich
składników. Plastry nie powinny być stosowane na inne zmiany skórne niż opryszczka, w tym np. na rany zakażone. Jeśli pacjent zmaga
się z cukrzycą lub zaburzeniami odporności, powinien skonsultować się z lekarzem, zanim skorzysta z plastrów Compeed. Wyrób
medyczny nie powinien być stosowany przez dzieci, poza tym nie zaleca się jego stosowania w ciąży i w czasie karmienia piersią. Pod 
plaster Compeed nie należy aplikować innych preparatów na opryszczkę, które stosuje się miejscowo na skórę.

Wskazania i działanie

COMPEED Dyskretny plaster, leczenie opryszczki przyspiesza leczenie opryszczki i pozostaje na skórze do 12 godzin
Zaczyna działać już od pierwszych oznak opryszczki wargowej i działa na wszystkich jej etapach, aby powstrzymać nasilenie się
opryszczki.
Compeed Dyskretny plaster leczniczy, leczenie opryszczki, tworzy tarczę antywirusową, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia. Jest
niewidoczny, pomaga uniknąć poczucia zakłopotania.
Leczy, chroni, ukrywa. Można nosić razem z maseczką.

Przeciwwskazania

Nie stosować na rany zakażone, inne niż opryszczka.
Osoby z cukrzyca lub zaburzeniami odporności powinny przed użyciem skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią
Pod plastrem nie wolno stosować innych preparatów na opryszczkę do nakładania miejscowego.

Dawkowanie
Dla uzyskania najlepszych rezultatów zastosować plaster od razu, jak tylko pojawią się pierwsze objawy opryszczki wargowej, takie jak
mrowienie, swędzenie czy pieczenie.

Stosować plaster nieprzerwanie w ciągu dnia i w nocy.
Kontynuować stosowanie aż do całkowitego wyleczenia.
Skonsultować się z farmaceutą lub lekarzem, jeśli opryszczka jest bolesna i/lub nie udało się jej wyleczyć przez dłuższy czas.

JAK NAŁOŻYĆ PLASTER

Umyć ręce. Upewnić się, że skóra jest czysta i sucha. Nie używać na miejsca posmarowane kremem, gdyż plaster może nie
utrzymać się na tłustej skórze i nie dostarczyć wszystkich korzyści podczas leczenia.
Wyjąć aplikator z plastrem z opakowania, trzymając jego końcówki obiema rękami.
Delikatnie pociągnąć końcówki aplikatora w kierunku zgodnym ze znajdującymi się na nim strzałkami, aż jedna z części
klejących plastra nie zostanie odsłonięta.
Uważać, aby nie dotykać klejącej strony plastra.
Delikatnie przycisnąć palcem połowę plastra, na której został odsłonięty klej, aby mocno przykleić go na opryszczkę.
Wolno pociągnąć drugi koniec aplikatora do dołu i od skóry, aby płynnym ruchem odkleić go od plastra. Następnie całkowicie
przykleić plaster do skóry. Na plaster może być nałożony makijaż lub szminka.

KIEDY USUNĄĆ PLASTER

Jeżeli plaster utrzymuje się na skórze, nie ma potrzeby jego usuwania lub wymiany.
Kiedy plaster zaczyna się odklejać od skóry, należy go zastąpić nowym.
 Jeżeli istnieje potrzeba usunięcia plastra, rozciągnij go delikatnie wzdłuż skóry, jednocześnie odklejając.
Nie używaj ponownie tego samego plastra (mogłoby to spowodować infekcję i rozprzestrzenianie się wirusa).

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