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Salvequick Corn Plaster, na odciski, 6 sztuk
 

Cena: 4,84 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 op. (6 szt.)

Postać -

Producent CEDERROTH POLSKA S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Skład:

Plaster zawiera 0,04 g (40%) kwasu salicylowego.

Działanie:

Wyrób medyczny Salvequick® Med Corn Plaster:
redukuje ból,
zmniejsza ucisk,
chroni przed ocieraniem,
pomaga usunąć odcisk,
zmiękcza odciski i zrogowacenia skóry.

Składniki:

Salicylic acid (40%)
Kwas salicylowy (40%) - działanie złuszczające i zmiękczające

Przeznaczenie:

Plastry opatrunkowe (wyroby medyczne) z przeznaczeniem na rany o małym i średnim wysięku wykorzystywane do pokrywania ran,
skaleczeń i otarć.
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Sposób użycia wyrobu medycznego

Plaster należy zmieniać codziennie.
Po czterech dniach rdzeń odcisku będzie można usunąć poprzez namoczenie stopy w goracej wodzie z dodatkiem mydła lub soli.
W razie potrzeby czynność powtórzyć.

Przeciwwskazania:

Uczulenie na którykolwiek ze składników produktu.

Przeciwwskazania i środki ostrożności

Osoby chorujące na cukrzycę, ze słabym krążeniem lub zaburzeniami czynności nerek powinny skonsultować sie z lekarzem przed
użyciem.
W przypadku wystapienia podrażnienia (np. zaczerwienienia, pieczenia) należy usunąć plaster i zaprzestać jego używania.
Nie używac w przypadku nadwrażliwości na kwas salicylowy/salicylany.
Nie stosować na rany lub uszkodzoną skórę.
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w chłodnym miejscu.
Chronić od światła i wilgoci.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Tylko do użytku zewnętrznego.
Nie używać ponownie.

Ciąża i karmienie piersią:
Nie stosować u kobiet w ciąży.

Stosowanie u dzieci i młodzieży:
Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

 Producent:

Orkla Care
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