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Urgo na pęcherze średni rozmiar x 5 szt
 

Cena: 21,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 szt

Postać Plastry

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

EFEKT PODWÓJNEJ MASY HYDROKOLOIDOWEJ.
Natychmiast łagodzi ból.
Przyspieszają gojenie.
Chronią ranę, działając jak druga skóra.

JAK DZIAŁAJĄ PLASTRY ULTRADYSKRETNE NA PĘCHERZE?
Urgo ultradyskretne plastry na pęcherze z podwójną masą hydrokoloidową działają, jak druga skóra. Absorbują
wydzielinę powstającą w pęcherzu, tworząc żelową poduszeczkę ochronną, która:
natychmiast łagodzi ból,
przyspieszają gojenie,
chronią ranę, działając jak druga skóra,
przynoszą długotrwałą ulgę i ochronę.

Specjalnie zaprojektowane i niezwykle odporne plastry znakomicie pokrywają średnie pęcherze, dopasowują się do kształtu
stopy, skutecznie eliminują bolesne pęcherze. URGO ultradyskretne plastry na pęcherze z podwójną masą hydrokoloidową
chronią skórę przed uciskiem i otarciami, natychmiast łagodząc ból. URGO ultradyskretny plaster w kontakcie z pęcherzem
tworzy ochronny hydrokolidowy żel regenerujący skórę, który sprzyja szybszemu gojeniu się rany. Specjalnie zaprojektowane
wytrzymałe i bardzo dyskretne plastry umożliwiają noszenie odkrytego obuwia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie

Nie przekuwaj pęcherza. Jeśli pęcherz jest już przebity, oczyść go wodą i mydłem oraz zastosuj środek antyseptyczny. Umyj
oraz osusz skórę przed zastosowaniem Plastra URGO na Pęcherze.
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Usuń przezroczystą folię ochronną (oznaczoną strzałkami), unikając dotykania warstwy samoprzylepnej. Ogrzej plaster w
dłoniach, po czym usuń warstwę ochronną.
Pozostaw plaster aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać. Aby usunąć plaster: nie pociągaj do góry, tylko powoli
rozciągaj go wzdłuż skóry, aż całkowicie się odklei.
Zmieniaj plaster tak często jak to konieczne.

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