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KOMPRES ŻELOWY 10 x 26,5cm CIEPŁY ZIMNY OKŁAD
 

Cena: 18,02 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt.

Postać -

Producent ZYSKAJ ZDROWIE SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

KOMPRES ŻELOWY 10 CM X 26,5 CM

Zyskaj Zdrowie

Żelowy kompres wielokrotnego użytku przeznaczony do schładzania lub ogrzewania poszczególnych części ciała. Produkt, który
sprawdza się przy różnego rodzaju bólach, stłuczeniach oraz opuchliznach, przynosi ulgę w migrenach. Efektywny podczas zbijania
gorączki.

Zawartość opakowania: 1 kompres w rozmiarze 10 cm x 26,5 cm, 1 pokrowiec oraz instrukcję użytkowania.

Wskazania do stosowania:

  Użyty na zimno pomaga zmniejszyć obrzęk, stan zapalny i ból
  Użyty na ciepło pomaga zmniejszyć skurcze mięśni i ból, uspokaja i relaksuje

Sposób użycia:

Terapia zimnem:

Zimno pomaga zmniejszyć obrzęk, stan zapalny i ból.

Leczenie ogólne: ostre urazy (stłuczenia, skręcenia, drobne uderzenia), chroniczny ból spowodowany urazem mięśniowoszkieletowym,
obrzęk lub obniżenie gorączki.

Kiedy stosować?

bóle głowy i migrena

gorączka
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skręcenie np. kostki

stan zapalny

obrzęk spowodowany

kontuzją/ urazem

Przygotowanie: lodówka lub zamrażarka Przechowywać okład żelowy w lodówce lub zamrażalniku, co umożliwia jego natychmiastowe
użycie.

Przyłóż okład jednak nie dłużej niż na 20 minut. Następnie odczekaj kolejne 20 minut przed powtórnym zastosowaniem.

Terapia ciepłem:

Ciepło pomaga zmniejszyć skurcze mięśni i ból, uspokaja i relaksuje.

Leczenie ogólne: chroniczny ból mięśniowo-szkieletowy (przeciwskazaniem są ostre stany zapalne), napięcie mięśni, bóle pleców, bóle
miesiączkowe, reumatoidalne zapalenie stawów.

Przygotowanie:

Gorąco woda:

Zanurzyć okład żelowy w zagotowanej wodzie na 5–6 minut.

Kuchenka mikrofalowa:

Położyć płasko okład w kuchence mikrofalowej, ustawić moc na 640W i podgrzewać 2 x 30 sekund. Po każdym podgrzewaniu ugniatać,
aby równomiernie rozprowadzić ciepło.

Przyłóż okład na bolące miejsce do momentu odczucia dyskomfortu. Po osiągnięciu temperatury pokojowej użycie okładu wymaga
ponownego ogrzania.

Zastosowanie: jako okład ciepły w przypadku: bólów reumatycznych, bólów miesiączkowych, bólów chronicznych (np. lumbago),
bolesnych skurczy mięśni. Jako okład zimny w przypadku: urazów (stłuczenia, skręcenia itp.), bólów głowy, zębów, obrzęków.
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