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Tampony O.B. ProComfort Mini x 8 szt
 

Cena: 9,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 szt

Postać Tampony

Producent JOHNSON & JOHNSON

Rodzaj rejestracji Materiały opatrunkowe

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Tampony O.B. ProComfort Mini to komfortowe tampony higieniczne wykonane przy pomocy technologii Dynamic Fit z 3D expansion,
które dostosowują się do ciała użytkowniczki i efektywnie wychwytują płyn, kierując go przez splecione rowki do wnętrza oraz w górę
tamponu. Dzięki otoczce Silk Touch aplikacja tamponu jest bezproblemowa. Tampony charakteryzują się małymi rozmiarami i niewielką
szerokością, świetnie sprawdzą się na dni o skąpym krwawieniu.
Cechy i właściwości tamponów O.B. ProComfort Mini:
· łatwa aplikacja
· niezawodna ochrona
· dopasowują się do ciała
· wyłapują płyn i przekierowują go do wnętrza i w górę tamponu
· małe, wąskie, smukłe.
Zawartość opakowania: 8 tamponów.
Tampony O.B. ProComfort Mini i zastosowane technologie
Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii, tampony O.B. ProComfort Mini zapewniają wyjątkowy komfort i prostą aplikację:
· unikalna otoczka Silk Touch jest delikatna dla skóry i gwarantuje wygodę w procesie zakładania oraz usuwania tamponu;
· nowoczesna technologia Dynamic Fit z 3D expansion sprawia, że tampon dostosuje się do ciała, dokładnie wychwytując płyn i nie
wysuwając się podczas ruchu.
Wskazania
Tampony O.B. ProComfort Mini szczególnie zalecane są na początku okresu oraz w przypadku skąpych krwawień. Ten produkt sprawdzi
się także u młodych dziewczyn, które dopiero rozpoczynają stosowanie tamponów, gdyż O.B Mini charakteryzują się niewielkim
rozmiarem, są smukłe w dotyku i mają wyprofilowane zakończenie, dzięki czemu ich aplikacja jest jeszcze łatwiejsza niż tamponów o
większej chłonności. Tampony OB. Mini świetnie sprawdzą się jako pierwsze tampony.
Dla kogo przeznaczone są tampony O.B Mini?
Tampony Mini to najmniejsze tampony z serii O.B, które przeznaczone są głównie dla młodych kobiet. Mogą być stosowane przez
dziewczęta już od pierwszej miesiączki.
Jak często zmieniać tampony O.B. ProComfort Mini?
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Częstotliwość zmiany tamponu zależy zawsze od intensywności krwawienia, która jest indywidualną cechą każdej kobiety i może
zmieniać się w przebiegu miesiączki. Przez pierwsze kilka dni, zaraz po fazie plamienia, krwawienie jest zazwyczaj najbardziej obfite, po
czym staje się rzadsze. Czasem natężenie krwawienia może ulegać zmianie w związku z czynnikami zewnętrznymi, takimi jak stres, stan
zdrowia, dieta czy stosowana antykoncepcja.
Tampony O.B Mini należy zmieniać regularnie co 4-8 godzin. Podczas dni, kiedy krwawienie jest intensywniejsze, konieczne może być
stosowanie tamponów o większej chłonności i ich częstsza wymiana (co 3-4 godziny).
Jak sprawdzić, czy to już właściwy moment na wymianę tamponu?
Intensywność krwawienia często stanowi kwestię indywidualną, dlatego trudno jest określić określoną ilość czasu, przez jaką można
stosować jeden tampon. Chcąc wiedzieć, czy już nadszedł moment na wymianę tamponu na świeży, warto przy każdej wizycie w
toalecie delikatnie pociągnąć za sznureczek. Jeżeli tampon wysuwa się lekko, oznacza to, że już czas na wymianę. W przypadku, gdy
czujemy opór, oznacza to, że można pozostawić tampon w pochwie jeszcze przez jakiś czas.
Aplikacja:
· Przed aplikacją zawsze umyj ręce.
· Zdejmij foliową osłonkę z tamponu, rozprostuj sznureczek. Jeśli chcesz się przekonać czy sznureczek jest dobrze osadzony w
tamponie - mocno za niego pociągnij.
· Przyjmij wygodną pozycję (najlepiej oprzyj jedną nogę na wannie albo kucnij).
· Włóż palec wskazujący w zagłębienie na końcu tamponu, drugą ręką delikatnie rozchyl wargi sromowe. Wejście do pochwy znajduje się
pomiędzy cewką moczową a odbytem.
· Odpręż się i delikatnie wprowadź tampon jak najgłębiej do pochwy, przesuwając go ku górze i ku tyłowi.
· Jeśli poczujesz opór, zmień nieco kierunek wprowadzania tamponu. Jeżeli nadal wyczuwasz tampon, wprowadź go odrobinę głębiej.
· Tampon umieszczony we właściwym miejscu, czyli w środkowej części pochwy, jest zupełnie niewyczuwalny.
· Umyj ponownie ręce.
Usuwanie:
Usiądź na sedesie, złap za sznureczek i pociągnij go pod kątem, w kierunku "od siebie". Jeśli czujesz opór, tampon nie jest jeszcze
wystarczająco nasiąknięty. W takim przypadku usunięcie go może powodować dyskomfort. Zostaw go jeszcze na trochę (chyba że
minęło już 8 godzin od jego wprowadzenia).
Producent:
JOHNSON & JOHNSON GMBH

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