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Wlewnik Hydroterapia STANDARD 2L x 1 szt (Sanity)
 

Cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 l

Postać Sprzęt medyczny

Producent ALBERT POLSKA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Komfortowy wlewnik o optymalnej pojemności 2 l do częstych kuracji.
Wyjątkowo trwały i wyposażony w uchwyt do zawieszania.
Przeznaczony do irygacji pochwy lub lewatywy doodbytniczej.
W zależności od potrzeb należy zastosować odpowiednią końcówkę: do irygacji pochwy dłuższą, do lewatywy krótszą.
Wykonanie zabiegu i rodzaj zastosowanego płynu należy skonsultować z lekarzem.
Wskazania ogólne:

przygotowanie do badania jelita grubego
przed zabiegami chirurgicznymi
dysfunkcje okrężnicy
przewlekłe stany zapalne
syndrom przewlekłego zmęczenia
nawracające infekcje, spadek odporności
alergie, astma
bóle głowy i nawracające migreny
nadwaga i otyłość
zaburzenia układu limfatycznego, obrzęki
choroby stawów
profilaktycznie – wspomaganie procesów oczyszczania organizmu
powstrzymanie procesów starzenia

Instrukcja użycia:
Użycie wlewnika i rodzaj zastosowanego płynu należy zawsze skonsultować z lekarzem. Stosować zgodnie z
przeznaczeniem.
Przed użyciem należy wlewnik dokładnie umyć wodą z mydłem i wyparzyć. Nie używać uszkodzonego wlewnika. W razie
ewentualnego uszkodzenia któregoś z elementów wlewnika, zniszczyć i wyrzucić wlewnik.
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Przechowywać w suchym i ciemnym miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przygotowanie do zabiegu:

Jeżeli nie występują przeciwwskazania, każdy człowiek w wieku od 8 lat może poddać się zabiegowi hydrokolonoterapii.
Jednak efekty zabiegów będą lepsze, jeżeli przez 3 do 5 dni przed zabiegiem zastosujemy dietę lekkostrawną i bogatą w
błonnik, aby ułatwić proces oczyszczania okrężnicy.
W tym okresie zaleca się unikanie białka zwierzęcego oraz pokarmów, które pozostając na ścianach jelit powodują
wzdęcia czy gazy, utrudniając przeprowadzenie zabiegu (produkty mączne czy mleczne).
Należy przyjmować dużo płynów, jeść jak najwięcej warzyw, zwłaszcza zielonych, wskazane są też kasze.

Zalecenia po zabiegu:
Bezpośrednio po zabiegu należy pić dużo płynów i w ciągu pierwszych sześciu godzin jeść wyłącznie świeże warzywa
oraz owoce.
W jelitach zwiększa się ilość prawidłowej flory bakteryjnej jelit, jednakże korzystne jest pobudzenie odbudowy tej
mikroflory przez podawanie probiotyków przez kilka dni po zabiegu.
W celu odniesienia trwałych korzyści z zabiegu zaleca się dostosowanie diety do indywidualnego fenotypu tzw. dieta
metaboliczna, dbanie o właściwą podaż płynów i zwiększenie aktywności fizycznej.

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