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

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

 

 

Prestovis plus 1 m x 8 cm (1 szt)
 

Cena: 9,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Plastry

Producent 3M VISCOPLAST

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Prestovis plus 1 m x 8 cm (1 szt.) to materiał opatrunkowy, który warto mieć w każdej apteczce pierwszej pomocy. Dostępny jest w
formie jednego, długiego plastra, który można przycinać zależnie od potrzeb, dostosowując jego wielkość do rany. Opatrunek jest
hipoalergiczny i wyróżnia się wysoką przylepnością, jest też wytrzymały mechanicznie i wysoce chłonny.

Na co jest Prestovis plus 1 m x 8 cm (1 szt.)? Wskazaniem do stosowania materiału opatrunkowego jest zabezpieczanie ran przed
zanieczyszczeniami i podrażnieniami. Materiał opatrunkowy może być dostosowany do zabezpieczenia niewielkich otarć, zadrapań czy
większych ran, które nie wymagają zakładania specjalistycznego opatrunku. Można z niego korzystać zarówno w warunkach
domowych, jak i poza domem, w tym chociażby w trakcie wyjazdu, na wycieczkach, wakacjach itd. Bardzo dobrze ochroni ranę przed
wpływem czynników zewnętrznych, ułatwiając tym samym jej gojenie się i zapobiegając jej zainfekowaniu.

W opakowaniu znajduje się 1 plaster o wymiarach 1 m x 8 cm Prestovis plus. W skład opakowania wchodzi plaster z opatrunkiem na
specjalnej tkaninie zawierającej warstwę klejącą wykonaną z kleju akrylowego. Klej ten jest przyczepny, dzięki czemu przyklejenie plastra
do skóry nie jest problematyczne – również w przypadku skóry wilgotnej. Plaster dzięki stabilnej warstwie klejącej dobrze trzyma się
skóry, ale jednocześnie również jego celowe ściąganie ze skóry nie powoduje u pacjenta dużego dyskomfortu i nie przyczynia się do
podrażnienia okolic rany. Warstwa opatrunkowa plastra oraz jego warstwa przyranna są wykonane z materiału o strukturze
nieprzywierającej do uszkodzenia skóry, dzięki czemu nie utrudniają gojenia się rany. Wspomniany opatrunek włókninowy wyróżnia się
wysokim poziomem chłonności. Materiał opatrunkowy jest hipoalergiczny, co jest bardzo ważne, gdyż pojawienie się odczynu
alergicznego w okolicach gojącej się rany z pewnością nie sprzyjałoby regeneracji naskórka.

Jak stosować Prestovis plus 1 m x 8 cm (1 szt.)? Materiał opatrunkowy jest łatwy w użyciu, a jego przyklejenie szybkie i proste. Jego
dużą zaletą jest możliwość indywidualnego przycięcia do odpowiedniej wielkości. Aby móc dostosować wielkość plastra do wielkości
uszkodzenia skóry, należy użyć nożyczek. Plaster trzeba przyciąć na odpowiednią długość i zdjąć jego pasek zabezpieczający warstwę
klejącą. W takiej postaci należy plaster przykleić na wcześniej dobrze oczyszczoną i odkażoną ranę. Plaster należy ustawić w taki
sposób, aby jego warstwa opatrunkowa znalazła się bezpośrednio nad raną, natomiast warstwa pokryta klejem akrylowym nad zdrową
skórą. Następnie należy lekko docisnąć warstwę klejącą plastra do zdrowej skóry, co pomoże w przytwierdzeniu opatrunku. Prestovis

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/prestovis-plus-1-m-x-8-cm-1-szt.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

plus 1 m x 8 cm (1 szt.) wyróżnia się wysokim stopniem przylepności początkowej, więc można bez trudu opatrunek przykleić nawet do
skóry lekko wilgotnej. Plastry należy zmieniać regularnie, dostosowując częstotliwość ich zmiany do potrzeb. Zużyty plaster powinien
być wyrzucony do kosza na śmieci.

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