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Compeed, plastry na pęcherze, hydrokoloidowe, średnie, 5
sztuk
 

Cena: 16,86 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 szt.

Postać -

Producent JOHNSON & JOHNSON POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Technologia hydrokoloidu COMPEED® to aktywny żel zawierający cząsteczki absorbujące wilgoć. Plaster COMPEED® działa jak druga
skóra, pomaga utrzymać naturalne nawilżenie skóry, aby:
  przynosić natychmiastową ulgę w bólu i ucisku spowodowanym przez pęcherze,
  ochraniać przed otarciami,
  zapewniać szybkie gojenie się ran.
Pozostaje na miejscu przez kilka dni. W indywidualnych przypadkach czas ten może się różnić.
Plastry polecane są na większe pęcherze, szczególnie na pięcie.

Sposób użycia:

Umyj oraz osusz skórę przed zastosowaniem. Upewnij się, czy skóra dotknięta pęcherzem nie jest tłusta od kremu bądź oliwki.
  Usuń warstwę papierową plastra, starając się unikać dotykania warstwy samoprzylepnej.
  Nałóż plaster mocno na pęcherz, upewniając się, czy brzegi plastra są dobrze dociśnięte do skóry.
  Pozostaw plaster na pęcherzu aż do momentu, kiedy sam zacznie się odklejać (uwaga: może pozostawać na miejscu nawet do kilku
dni).
  Aby usunąć plaster, nie pociągaj do góry, tylko powoli rozciągnij wzdłuż skóry.

Dodatkowe informacje:
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Nie powinno się celowo przekłuwać pęcherzy, ponieważ goją się one lepiej pod warstwą zapewniającego ochronę naskórka.
  Nigdy nie przecinaj plastrów COMPEED®.
  Nie należy stosować na zainfekowane rany.
  Nie wolno ponownie stosować tego samego plastra (mogłoby to spowodować infekcję).
  W przypadku gdy rana pęcherza pogarsza się, przerwij leczenie i skonsultuj się
  z lekarzem.
  W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej natychmiast skontaktuj się
  z lekarzem pierwszego kontaktu.
  Osoby chore na cukrzycę przed użyciem powinny zasięgnąć porady lekarza.

 Podmiot odpowiedzialny:

Johnson & Johnson
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