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ACERIN plastry na odciski 6 sztuk
 

Cena: 12,63 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 6 sztuk

Postać plastry

Producent/
Dystrybutor

AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Acerin plastry na odciski z centralnym dyskiem wykonanym z pianki polietylenowej działają wygładzająco i ochronnie. Dodatkowo
zmiękczają skórę, dzięki czemu zapewniają szybkie i bezbolesne usunięcie nagniotka. Dodatkowo piankowy dysk zabezpiecza odcisk
przed tarciem i uciskiem.  Wskazaniem do stosowanie plastrów na odciski jest wspomaganie leczenia nagniotków (odcisków).  Kleje
topliwe z siatka UV-C, opracowane w najnowocześniejszej technologii. Nie zawiera rozpuszczalników. Optymalne działanie w każdych
warunkach środowiskowych.  Skład  Zawiera 35-40% kwasu salicylowego.  Sposób użycia  Przed zastosowaniem należny dokładnie
oczyścić i osuszyć leczony obszar, aby zapewnić jak najlepsze przyleganie i działanie plastra. Zdjąć zabezpieczenie ochronne i umieścić
plaster tak, aby odcisk znalazł się centralnie pod nim. Codziennie zmieniać plaster na nowy.  Przeciwwskazania  Nie stosować na
uszkodzoną lub podrażnioną skórę. Nie stosować w przypadku zaczerwienienia, objawów zapalenia lub zranienia skóry. Jeśli wystąpi
uczulenie lub podrażnienie natychmiast przerwać leczenie. Pacjenci z cukrzyca i/lub problemami z krążeniem krwi, kobiety w ciąży lub
karmiące piersią oraz dzieci do 16 roku życia przed zastosowaniem plastrów powinni skonsultować się z lekarzem.  Ostrzeżenia 
Produkt należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, przed zastosowaniem wyrobu, należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Wyłącznie do użytku zewnętrznego, do leczenia odcisków. Przechowywać produkt w oryginalnym
opakowaniu, w suchym, czystym i chłodnym miejscu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Bez konsultacji z lekarzem nie
stosować dłużej niż przez 2 tygodnie. W przypadku wystąpienia poważnego incydentu należy powiadomić wytwórce i właściwe władze.  
Zawartość  6 plastrów o wymiarach 72 mm x 19 mm. 
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