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Pyralgina termo hot x 1 plaster rozgrzewający
 

Cena: 3,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Plastry

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Pyralgina Termo Hot to plaster rozgrzewający, który może być stosowany przez osoby dorosłe oraz młodzież w
wieku powyżej 12 lat. Produkt został przebadany dermatologicznie. Działa rozgrzewająco, w efekcie rozluźniając mięśnie i przynosząc
ulgę w bólu. Na co jest plaster rozgrzewający Pyralgina Termo Hot? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są dolegliwości
bólowe pleców, ramion, ścięgien, krzyża czy szyi, a także bóle reumatyczne.

W opakowaniu znajduje się 1 plaster rozgrzewający Pyralgina Termo Hot o wymiarach 13 x 9,5 cm. W skład wyrobu medycznego
wchodzą żelazo, woda, sól, węgiel aktywowany, a także wermikulit. Przed skorzystaniem z wyrobu medycznego Pyralgina Termo Hot
należy zapoznać się z informacjami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce. Wyrób medyczny powinien być stosowany zgodnie
z zaleceniami producenta, chyba że lekarz wskaże inaczej. Każdorazowo rekomenduje się delikatne otwarcie opakowania plastra
rozgrzewającego Pyralgina Termo Hot, zdjęcie taśmy zabezpieczającej jego powierzchnię klejącą, a następnie przyklejenie go na
obolałe miejsce. Plaster rozgrzewający Pyralgina Termo Hot można naklejać bezpośrednio na czystą i suchą skórę, ale dopuszczalne
jest także przyklejenie go na przylegającą do ciała bawełnianą bieliznę.

Wyrób medyczny stopniowo się rozgrzewa, aż osiągnie temperaturę około 50°C. Plaster rozgrzewający Pyralgina Termo Hot nie
powinien być przyklejony długotrwale – czas korzystania z niego należy dostosować do indywidualnych potrzeb. W razie konieczności
dopuszczalne jest przyklejenie nowego plastra po 24 godzinach od aplikacji poprzedniego. W razie konieczności z wyrobu medycznego
można korzystać jednocześnie ze stosowaniem doustnych leków przeciwbólowych. Jednak w związku ze sposobem działania takich
leków i mniejszym odczuwaniem bólu, w takich sytuacjach plaster rozgrzewający Pyralgina Termo Hot powinien być przyklejany
wyłącznie na bawełnianą bieliznę.

Nie każda osoba może stosować wyrób medyczny Pyralgina Termo Hot. Przeciwwskazaniem jest wiek pacjenta poniżej 12 lat. Wyrób
medyczny nie powinien być również używany w przypadku osób, które nie są w stanie samodzielnie usunąć plastra (o ile nie odbywa się
to pod kontrolą osoby sprawującej nad nimi opiekę). Nie należy aplikować plastra na skórę osób obłożnie chorych bądź mających
tendencję do owrzodzeń skóry. Plaster rozgrzewający Pyralgina Termo Hot nie powinien być stosowany w czasie snu lub kąpieli, poza
tym nie należy go przyklejać na miejsca po zastrzykach ani na uszkodzoną bądź podrażnioną skórę. Wyrób medyczny nie powinien być
też przyklejany na obszary skóry wrażliwej – w tym w okolice pachwin czy dołów pachowych. Nie zaleca się również naklejania plastra
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bezpośrednio po urazie, gdyż wydzielane przez niego ciepło mogłoby nasilić opuchliznę lub krwiaka.

Skład
Składnikami wyrobu medycznego Pyralgina Termo Hot są: sproszkowane żelazo, woda, sól, węgiel aktywowany, wermikulit.

Wskazania i działanie
PYRALGINA® TERMO HOT jest plastrem rozgrzewającym, który skutecznie i naturalnie rozluźnia głębokie partie mięśni, przynosząc
ulgę w bólach pleców, ramion, krzyża, szyi, ścięgien, a także w przypadku bólu reumatycznego.

Plaster Pyralgina Termo Hot wykazuje swoje działanie do 14 godzin od założenia, jednak optymalne cechy rozgrzewające utrzymuje do
12 godzin od aplikacji.

Przeciwwskazania
Nie stosować plastra Pyralgina Termo Hot:

u dzieci poniżej 12 roku życia,
podczas snu,
podczas kąpieli,
na skórę podrażnioną lub uszkodzoną,
w miejscach po zastrzykach,
w miejscach, gdzie skóra jest szczególnie wrażliwa, w okolicach dołów pachowych i pachwin,
u osób, które nie mogą same go usunąć (np. starszych, niepełnosprawnych lub upośledzonych), o ile stosowanie plastra nie
odbywa się pod kontrolą odpowiedzialnej osoby dorosłej,
u osób obłożnie chorych oraz u osób u których występuje skłonność do owrzodzeń skóry,
u osób, które nie są w stanie odczuwać ciepła: na przykład mają zniesione czucie na pewnych powierzchniach ciała,
bezpośrednio po urazie - ciepło może nasilić opuchliznę lub spowodować narastanie krwiaka,
jednocześnie w miejscach, gdzie zastosowano miejscowe formy leków (maści, kremy, żele), preparaty rozgrzewające np.
zawierające kapsaicynę, olejek kamforowy oraz równocześnie z innymi źródłami ciepła typu poduszki grzejne, sollux i innymi
urządzeniami emitującymi promieniowanie podczerwone.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta, obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Dawkowanie
Stosowanie plastra Pyralgina Termo Hot jest opisane w ulotce, dołączonej do opakowania wyrobu medycznego. Konsultacji w zakresie
używania produktu można zasięgnąć także u lekarza lub farmaceuty.

Jak używać Pyralgina Termo Hot?
Ostrożnie otworzyć opakowanie z plastrem Pyralgina Termo Hot (rozpocząć w zaznaczonym, naciętym miejscu).

Wyjąć plaster z opakowania bezpośrednio przed użyciem.Zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnię klejącą plastra i niezwłocznie
przykleić plaster w miejscu odczuwania bólu - na bawełnianą bieliznę przylegającą do ciała lub na suchą i czystą skórę.
Plaster Pyralgina Termo Hot rozgrzeje się stopniowo do przyjemnej, przynoszącej ulgę temperatury około 50°C (temperatura
maksymalna około 55°C).
Długość czasu stosowania plastra należy dobrać indywidualnie do zapewnienia najlepszego efektu terapeutycznego.
Nie należy jednak stosować plastra w tym samym miejscu przez zbyt długi czas.

W razie potrzeby, kolejny plaster można nakleić w tym samym miejscu po upływie 24 godzin. Plaster mocno trzyma się w miejscu i po
użyciu jest łatwy do usunięcia. Pyralgina Termo Hot można stosować sam lub w połączeniu z doustnymi lekami przeciwbólowymi.
Wówczas, z uwagi na zmniejszone odczuwanie bólu, należy stosować plaster wyłącznie na bawełnianą bieliznę. W razie wystąpienia
intensywnych potów należy plaster usunąć.

Środki ostrożności

Należy unikać ekspozycji plastra Pyralgina Termo Hot na słońce.
Powinno się umożliwić, by nad plastrem powietrze miało swobodny przepływ.
Podczas używania plastra Pyralgina Termo Hot nie należy wywierać na niego dużego nacisku np. za pomocą paska, ściągacza
gumowego, a także leżeć bezpośrednio na plastrze rozgrzewającym (nawet w łóżku).
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Nieprawidłowe stosowanie plastra Pyralgina Termo Hot może prowadzić do uszkodzeń skóry.
Aby zapobiegać ryzyku oparzeń, należy dokładnie przestrzegać wszelkich zaleceń instrukcji stosowania oraz na bieżąco obserwować
działanie plastra Pyralgina Termo Hot.
Osoby, które mają szczególnie wrażliwą skórę oraz osoby starsze powinny stosować produkt Pyralgina Termo Hot wyłącznie na bieliznę
bawełnianą, zamiast bezpośredniego użycia na skórę.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia krążenia (zwłaszcza u osób przyjmujących leki rozszerzające naczynia obwodowe), cukrzyca,
zapalenie stawów, choroby skóry lub ciąża, przed użyciem plastra Pyralgina Termo Hot należy skonsultować się z lekarzem.
Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem jeśli doszło do połknięcia lub kontaktu wyrobu medycznego z oczami.
W przypadku odczuwania zbyt silnego ciepła, pieczenia, bólu w miejscu aplikacji plastra Pyralgina Termo Hot lub jeśli doszło do
podrażnienia skóry, wyrób medyczny należy natychmiast usunąć.

Przechowywanie
Plastry Pyralgina Termo Hot należy przechowywać w temperaturze pokojowej, która nie przekracza 25 stopni Celsjusza.
Produkt należy przechowywać w miejscu niewidocznym dla dzieci i zwierząt domowych.
Należy zwrócić uwagę na fakt, iż produkt Pyralgina Termo Hot jest jednorazowy. Po użyciu, należy wyrzucić go do właściwego
pojemnika na odpady.

Producent
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

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