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PYRALGINA TERMO HOT Plaster rozgrzewający 1szt
 

Cena: 3,55 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT:  POLPHARMA 

Pelplińska 19 , Starogard Gdański

ILOŚĆ:  1 sztuka

 

Pyralgina Termo Hot, plaster silnie rozgrzewający, który rozluźnia głębokie partie mięśni

 

 

DZIAŁANIE:

Pyralgina Termo Hot, plaster silnie rozgrzewający

skuteczność działania do 14 godzin, przy czym odczuwalny efekt rozgrzewający do 12 godzin.

w wewnętrznej warstwie plastra po otwarciu opakowania zachodzi reakcja egzotermiczna polegająca na wydzieleniu  ciepła na skutek
powolnego utleniania sproszkowaneo żelaza.
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plaster nie wydziela na zewnątrz żadnych substancji, tylko ciepło.

nie przeszkadza w wykonywaniu codziennych czynności, może być swobodnie noszony pod ubraniem.

 

WSKAZANIA:

Wyrób medyczny Pyralgina Termo Hot  to plaster rozgrzewający, który skutecznie i naturalnie rozluźnia głębokie partie mięśni, przynosi
ulgę w bólach pleców, ramion, krzyża, szyi, ścięgien, a także w przypadku bólu reumatycznego

 

DAWKOWANIE:

Ostrożnie otworzyć opakowanie z plastrem (rozpocząć w zaznaczonym, nadętym miejscu).

Wyjąć plaster z opakowania bezpośrednio przed użyciem.

Zdjąć taśmę zabezpieczającą powierzchnię klejącą plastra i niezwłocznie przykleić plaster w miejscu, odczuwania bólu na bawełnianą
bieliznę przylegającą do dała lub na suchą i czystą skórę.

Plaster rozgrzeje się stopniowo ale przyjemne do przynoszącej ulgę temperatury około 50°C (temperatura maksymalna około 55°C).

 

SKŁAD:

Sproszkowane żelazo, woda, sól, węgiel aktywowany, wermikulit.

 

OSTRZEŻENIA:

Nieprawidłowe stosowanie plastra może doprowadzić do uszkodzenia skóry. Aby zapobiec ryzyku oparzeń, należy przestrzegać zaleceń
instrukcji oraz obserwować działanie plastra.

Przed użyciem plastra należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą w przypadku: zaburzeń krążenia (zwłaszcza osoby
przyjmujące leki rozszerzające naczynia obwodowe), cukrzycy zapalenie stawów, chorób skóry, ciąży.

W czasie używania plastra nie należy wywierać na niego dużego nacisku np. paskiem, ściągaczem gumowym, a także leżeć na plastrze
rozgrzewającym (nawet w łóżku).

Należy umożliwić przepływ powietrza nad plastrem. Unikać bezpośredniej ekspozycji plastra na słońce..

Plastry należy przechowywać w temperaturze pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

Nie przechowywać plastrów w zamrażarce.

Wyłącznie do stosowania zewnętrznego, na skórę lub bawełnianą bieliznę, bezpośrednio przylegającą do ciała (szczególnie zalecane u
osób o szczególnie wrażliwej skórze, starszych oraz w sytuacji, kiedy odczuwana temperaturo jest za wysoka).

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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