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ConvaTec PRESENTA® Pianka do pielęgnacji i ochrony skóry
wokół stomii (423294) - 200ml
 

Cena: 50,70 pln

Opis słownikowy

Producent Convatec

Produkt z
REFUNDACJĄ
NFZ DLA KODU

P.141

Opis produktu
 

PRESENTA® Pianka do pielęgnacji i ochrony skóry wokół stomii, w swoim składzie zawiera przyjazne dla skóry składniki:

- wyciąg z aloesu - wykazuje działanie nawilżające, łagodzi nieprzyjemne odczucia związane z podrażnioną skórą

- gliceryna - nawilża skórę

- kwas hialuronowy - posiada właściwości wiązania cząsteczek wody, zapewnia utrzymanie właściwego poziomu nawilżenie skóry

- ceramid 1 - odpowiada za utrzymanie właściwego poziomu nawilżenia skóry i tworzenie bariery ochronnej skóry przed niekorzystnym
działaniem czynników zewnętrznych

- glukozyd kokosowy - naturalny składnik myjący.

Regularne stosowanie pianki zapobiega powstawaniu niekorzystnych zmian skórnych.

Zawartość aloesu i jego nawilżające działanie łagodzi nieprzyjemne odczucia związane z podrażnioną skórą.

Składniki myjące zawarte w piance, delikatnie oczyszczają i pielęgnują skórę wokół stomii.

Może być stosowana zamiast wody i mydła, nie wymaga spłukiwania.

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Sposób użycia:

Piankę aplikować na skórę wokół stomii podczas każdej zmiany worka stomijnego.

Przed użyciem wstrząsnąć butelką, umyć ręce lub założyć rękawiczki.

Nanieść piankę na skórę z odległości około 10 cm i delikatnie rozprowadzić - nie wcierać. Pozostawić preparat na skórze przez 1-2
minuty i wytrzeć.

W przypadku większych zabrudzeń czynność należy powtórzyć aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

Pianka wysycha w ciągu kilku sekund i nie wpływa na przyleganie sprzętu stomijnego.

Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego.

Przed naklejeniem worka stomijnego skórę należy dokładnie osuszyć. Do osuszania skóry wokół stomii nie używać ligniny lub waty.

 

Pojemność: 200 ml
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