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Plastry compeed na pęcherze średnie x 5 szt
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 szt

Postać Plastry

Producent HRA PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Compeed to plastry żelowe na pęcherze średnie. Jest to produkt dyskretny w stosowaniu, który gładko przylega do
skóry i nie odstaje od jej powierzchni, a przy tym wyróżnia się dobrą przylepnością i skutecznością działania. Na co są plastry Compeed?
Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są bolesne pęcherze średniej wielkości. Po przyklejeniu plaster przynosi pacjentowi
natychmiastową ulgę od bólu towarzyszącego pęcherzom, a oprócz tego tworzy warunki, które wspomagają szybsze gojenie się rany. 
Plastry Compeed na pęcherze średnie są bardzo skuteczne i szybkie, a przy tym dyskretne. Działają niczym druga skóra, amortyzując
nacisk wywierany na pęcherz. Utrzymują się w miejscu przyklejenia przez długi czas i nie odpadają, a oprócz tego nie ograniczają
pacjentowi ruchów. Produkt bez trudu może utrzymać się w jednym miejscu przez kilka dni, chroniąc wrażliwą skórę przed otarciami.

W opakowaniu znajduje się 5 plastrów Compeed na pęcherze średnie. W skład zawartości opakowania wchodzą plastry na pęcherze
wykonane z wykorzystaniem technologii hydrokoloidowego aktywnego żelu. Cząsteczki produktu działają poprzez absorbowanie
wilgoci. Produkt zapewnia skórze odpowiedni poziom wilgotności do prawidłowego gojenia się. Plastry nie tylko pochłaniają nadmiar
cieczy z miejsca wystąpienia pęcherza, ale tworzą także specjalną poduszkę ochronną, dzięki której pęcherz nie jest dodatkowo
podrażniany i ma zapewnione optymalne warunki do gojenia się. Produkt jest wodoodporny i jednocześnie oddychający. Ponadto chroni
ranę przed infekcjami powodowanymi przez drobnoustroje pochodzące z otoczenia.

Jak stosować plastry Compeed na pęcherze średnie? Korzystanie z produktu jest bardzo proste. Wystarczy oczyścić i osuszyć skórę, a
następnie przykleić do niej plaster w taki sposób, aby całkowicie zasłaniał pęcherz. Plaster powinien pozostać na skórze tak długo, aż
samoczynnie zacznie się odklejać. Jeżeli plaster Compeed pozostawi na odzieży ślad z kleju, do jego usunięcia można wykorzystać
spirytus. Każdorazowo należy jednak przestrzegać zaleceń producenta danego ubrania dotyczących możliwych sposobów
postępowania z daną tkaniną.

Jeśli pacjent zmaga się z cukrzycą, powinien przed zastosowaniem produktu zasięgnąć porady lekarza. Plastry Compeed na pęcherze
średnie są wyrobem medycznym, który nie powinien być stosowany wielokrotnie. Po odklejeniu plaster nie nadaje się już do użytku i
należy go wyrzucić. Pozwoli to ograniczyć ryzyko infekcji rany. Ponadto nie zaleca się przyklejania plastrów Compeed na rany
zainfekowane. Wyrób medyczny Compeed w postaci plastrów na pęcherze średnie nie powinien być również przecinany – w razie
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potrzeby można dobrać plastry Compeed o innej wielkości. Jeśli w czasie stosowania wyrobu medycznego rana będzie się źle goić lub
jej stan się pogorszy, zaleca się przerwanie korzystania z produktu i konsultację z lekarzem.

Wskazania i działanie

Compeed Plastry na pęcherze średnie, powstały w oparciu o technologię hydrokoloidową aktywnego żelu, który zawiera
cząsteczki absorbujące wilgoć. Zapewnienie naturalnej wilgotności skóry przynosi natychmiastową ulgę w bólu od pęcherzy
oraz szybkie gojenie się ran.
Plastry Compeed® działają jak druga skóra. Są dyskretne, ultraprzylepne, posiadają zwężające się krawędzie, dzięki czemu nie
ograniczają ruchu i nie odklejają się.
W porównaniu do zwykłych plastrów pozostają na miejscu przez kilka dni i 3x bardziej chronią przed otarciem

Przeciwwskazania

Osoby chore na cukrzycę powinny zasięgnąć porady lekarza.
Nie stosować na zainfekowane rany.
Nie stosować ponownie w celu uniknięcia infekcji.
W przypadku gdy rana pęcherza pogarsza się lub nie goi się, przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
Nigdy nie przecinać plastrów COMPEED®.
Pozostałości kleju na odzieży można usunąć za pomocą spirytusu, przestrzegając ostrzeżeń dotyczących tkaniny.

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

Galeria
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