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SALVEQUICK CORN plast. x 6 szt.
 

Cena: 5,99 PLN

Opis słownikowy

Producent CEDERROTH

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Salvequick Corn na odciskiDlaczego warto kupić plastry Salvequick na odciski z kwasem salicylowym? - pomagają usunąć odcisk już po
4 dniach- redukują ból- jeden plaster zawiera 40 mg (40%) kwasu salicylowego, który uwalnia się wyjątkowo efektywniePlaster ochronny
z perforowanym opatrunkiem, który pomaga zmniejszyć ucisk i tym samym łagodzi ból. Plaster zawiera kwas salicylowy (40%), który
pomaga usunąć odcisk i zrogowacenia skóry. Skóra składa się z kilku warstw. Najbardziej zewnętrzna warstwa, czyli naskórek, stale się
odtwarza. Jej główną funkcją jest działanie jako bariera dla ochrony głębszych warstw skóry. Odciski i/lub zrogowacenia mogą
powstawać w wyniku reakcji na powtarzający się ucisk lub tarcie (np. w wyniku noszenia niedopasowanego obuwia).
Składniki/Substancje aktywne:Folia polietylenowa, klej akrylowy, kwas salicylowy i azorubina.Instrukcja stosowania:1. Należy upewnić
się, że skóra jest czysta i sucha.2. Rozpakować plaster i umieścić na odcisku.3. Upewnić się, że okrąg w centrum plastra znajduje się
bezpośrednio na odcisku lub zrogowaceniu.4. Plaster należy zmieniać codziennie. Po czterech dniach rdzeń odcisku będzie można
usunąć poprzez namoczenie stopy w gorącej wodzie z dodatkiem soli lub mydła.5. W razie potrzeby czynność powtórzyć.Nie stosować
zbyt często. Profilaktyka:Aby zapobiec ponownemu utworzeniu się odcisku lub zrogowacenia, należy chronić narażony obszar skóry
przed nadmiernym uciskiem lub tarciem. Zaleca się stosowanie samoprzylepnych krążków ochronnych na odciski i zrogowacenia skóry.
Należy nosić dobrze dopasowane i wygodne obuwie. Uwaga!W przypadku wystąpienia podrażnienia (np. zaczerwienienia, pieczenia)
należy usunąć plaster i zaprzestać jego stosowania.Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na kwas salicylowy/salicylany.Nie należy
używać na rany, podrażnioną, uszkodzoną skórę, w miejscu zainfekowanym lub zaczerwienionym.Osoby chorujące na cukrzycę, ze
słabym krążeniem lub zaburzeniami czynności nerek powinny skonsultowaćsię z lekarzem przed użyciem plastra.Nie dopuszczać do
kontaktu plastra z błonami śluzowymi, a w szczególności z oczami.Kwas salicylowy może zwiększyć przepuszczalność skóry, co należy
brać pod uwagę w przypadku stosowanialeków o działaniu miejscowym.Należy zminimalizować styczność ze zdrową skórą wokół
odcisku, by zapobiec podrażnieniom.Plaster nie może być stosowany przez dzieci i kobiety w ciąży bez zalecenia lekarza.Plaster może
być używany tylko przez jedną osobę. Ponowne użycie tego samego plastra zwiększa ryzyko infekcji.Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Nie połykać.Warunki przechowywania:Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
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