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ThermaCare kompresy rozgrzewajace na plecy - 4szt.
 

Cena: 65,90 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 4 szt.

Producent Angelini Pharma

Opis produktu
 

Anatomicznie ukształtowane kompresy rozgrzewające ThermaCare® na plecy i biodra w ekonomicznym opakowaniu odpowiednie do
stosowania w celu  łagodzenia bólu mięśni oraz stawów, a także sztywności mięśni w dolnej części pleców i stawów biodrowych. Są one
zapinane na rzep, a elastyczny materiał, na którym znajdują się opatentowane komórki cieplne umożliwia regulację rozmiaru
(maksymalnie do 120 cm obwodu talii).

Na powierzchni kompresu umieszczono 16 komórek cieplnych, które po około 30 minutach ogrzewania osiągają temperaturę
terapeutyczną ok. 40°C, utrzymującą się na stałym poziomie przez około 8 godzin. W celu skutecznego działanie przeciwbólowego
kompres należy nosić w sposób ciągły (nie zdejmować) do 8 godzin w ciągu doby. Kompresy łagodzą ból także przez czas 8 godzin po
ich zdjęciu, dzięki czemu przynoszą długotrwałą ulgę w bólu - do 16 godzin.

Sposób użycia:
1. Bezpośrednio przed użyciem otworzyć opakowanie kompresu rozgrzewającego. Komórki cieplne wyrobu ogrzewają się w momencie
gdy wejdą w kontakt z tlenem.
2. Całkowicie rozłożyć kompres. Dzięki elastycznej regulacji pasa i dużej powierzchni rzepa produkt dopasowuje się do obwodu talii.
3. Umieścić kompres w miejscu bólu, ciemniejszymi komórkami cieplnymi skierowanymi w stronę skóry.
4. Zapiąć rzep z przodu ciała i dopasować powłokę pociągając ją nieco w dół, tak aby przylegała do bolesnego obszaru ciała.

Zastosowanie:
Wyrób odpowiedni do stosowania na plecy w przypadku odczuwania bólu powodowanego przez sztywność mięśni, napięcie mięśniowe,
zapalenie stawów, przeciążenie i nadwyrężenie.

Kompresy rozgrzewające można stosować zarówno w przypadku przewlekłego, jak i sporadycznego bólu.

Wyrób nie zawiera substancji leczniczych.

Środki ostrożności:
Nie ogrzewać kompresów rozgrzewających w kuchence mikrofalowej, piekarniku ani w żaden inny sposób.

Nie należy nawilżać ani myć kompresów rozgrzewających, gdyż spowoduje to nieskuteczność komórek cieplnych.

Kompresów rozgrzewających na plecy i biodra nie należy stosować na zmienioną chorobowo, zranioną lub uszkodzoną skórę, na siniaki
oraz obrzęki lub na części ciała nie odczuwające ciepła.

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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Kobiety w ciąży, osoby cierpiące na chorobę serca, problemy z krążeniem, cukrzycę lub reumatoidalne zapalenie stawów stosowanie
kompresów rozgrzewających ThermaCare® na plecy i biodra powinny najpierw skonsultować z lekarzem.

Ze względu na wzrost ryzyka oparzeń wraz z wiekiem, osoby powyżej 55. roku życia nie powinny nosić kompresów ThermaCare® w
takcie snu.

Maksymalny obwód: 120 cm (XXL)

Opakowanie: 4 sztuki
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