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ATOPIGO Koncentrat do kąpieli 100g
 

Cena: 10,90 pln

Opis słownikowy

Producent CHEMA RZESZÓW

Opis produktu
 

Atopigo® to koncentrat przeznaczony do stosowania w profilaktyce i łagodzeniu objawów atopowego zapalenia skóry. Preparat służy do
przygotowywania kąpieli stosowanych w atopowym zapaleniu skóry.

Koncentrat przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego, po uprzednim rozcieńczeniu wodą według określonego w sposobu
postępowania z wyrobem.

Produkt można stosować od 3 miesiąca życia.

Wyrób zawiera w swoim składzie podchloryn sodu. Kąpiele w rozcieńczonym podchlorynie sodu są rekomendowane jako bezpieczna
metoda zapobiegania i łagodzenia objawów AZS. Kąpiel z dodatkiem koncentratu Atopigo® oczyszcza skórę z zanieczyszczeń,
powodujących nasilenie objawów atopowego zapalenia skóry.

Przy regularnym stosowaniu przyczynia się do poprawy stanu skóry i zwiększenia jej odporności na zakażenia (bakteryjne, grzybicze i
wirusowe).

Produkt rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych PTCA.

Sposób postępowania z wyrobem

Kąpiel w wannie 
Przed pierwszym użyciem wyrobu należy ustalić poziom w wannie odpowiadający 100 litrom wody za pomocą naczynia o znanej
pojemności.
1. Napełnić wannę 100 litrami letniej wody (o temperaturze około 37ºC).
2. Używając rękawiczek ochronnych, ostrożnie dodać całą zawartość butelki do wody i dokładnie wymieszać zawartość wanny.
3. Zanurzyć ciało w przygotowanej kąpieli. Nie zanurzać głowy. Czas trwania kąpieli: 10 minut.

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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4. Dokładnie opłukać ciało za pomocą letniej, bieżącej wody.
5. Delikatnie osuszyć ciało ręcznikiem. Nie pocierać skóry.
6. Gdy skóra jest jeszcze lekko wilgotna, użyć leków stosowanych na skórę (jeżeli są przepisane przez lekarza) a następnie emolientu
(np. Atopigo® Balsam emolientowy do ciała).

Kąpiel powtarzać 2-3 razy w tygodniu lub według zaleceń lekarza.

Kąpiel w wanience
Odmierzyć miarką 5 mililitrów wyrobu na każde 5 litrów wody.
Używając rękawiczek ochronnych, rozprowadzić koncentrat dokładnie mieszając zawartość wanienki.
Dalej postępować jak opisano w przypadku w kąpieli w wannie (kroki 3-6)

Po każdorazowym użyciu wyrobu dokładnie zamykać opakowanie.

Ostrzeżenia:
Nie stosować w przypadku znanej alergii kontaktowej na chlor i produkty zawierające podchloryn sodu.
Do przygotowania kąpieli nie stosować zbyt ciepłej wody. Zbyt ciepła woda może powodować uwolnienie się gazowego chloru,
zaostrzenia objawów astmy oraz do przesuszenia skóry.
Nie dodawać do kąpieli innych produktów.
Nie zanurzać głowy.
Zaprzestać przeprowadzania kąpieli w przypadku wystąpienia zaczerwienienia lub podrażnienia skóry.
Stosować wyłącznie po rozcieńczeniu. Przed rozcieńczeniem koncentrat może powodować oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Przechowywanie:
Przechowywać w dokładnie zamkniętym opakowaniu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Dopuszczalny jest transport w temperaturze otoczenia, nie dłuższy niż 7 dni.
Przechowywać w temperaturze 2-8ºC. Podczas stosowania wyrób można przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Datę
wyciągnięcia z lodówki należy zapisać na etykiecie butelki. Zużyć w ciągu 3 miesięcy.
Chronić przed światłem słonecznym.

Skład: podchloryn sodu 6%, woda oczyszczona.

Opakowanie: 100 g
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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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