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Zimno / ciepły kompres, okład żelowy 8x12cm
 

Cena: 9,20 pln

Opis słownikowy

Producent ABC-N SYSTEM

Opis produktu
 

Zimno / ciepły kompres żelowy

Zastosowanie:

- warunkach domowych,
- przedszkolach,
- oddziałach szpitalnych,
- gabinetach stomatologicznych

Rozmiar: 8x12cm (waga 70g)

Charakterystyka:

Zimno ciepłe kompresy żelowe są stosowane w terapii wielu schorzeń. Kompresy są wykonywane ze specjalnego nietoksycznego,
organicznego żelu i nietoksycznej folii. Podstawową zaletą żelu jest długotrwałe oddawanie zakumulowanego w nim zimna lub ciepła. W
trakcie eksploatacji w żelu nie zachodzą żadne zmiany chemiczne. W związku z tym kompres można używać i przechowywać nawet
kilka lat. Kompres jest uniwersalny (można go stosować do terapii zimnem lub ciepłaem). Po zamrożeniu kompres pozostaje nadal
elastyczny i daje się modelować do ciała pacjenta. Stosowany do okładów ciepłych jest bardzo wygodny i ekonomiczny w użyciu
(zastępuje ilość parafiny wielokrotną swojej wagi). W wielu przypadkach zastępuje okłady parafinowe, eliminując tym samym szkodliwe
działanie par parafiny. Przy niskich temperaturach nie występują odmrożenia (suche zimno), jak również nie ma poparzeń przy wyższych
temperaturach. Kompresy można używać wielokrotnie (do zniszczenia woreczka foliowego).

Wskazania miejscowego leczenia zimnem:

- ostre i przewlekłe schorzenia stawów i kręgosłupa, chroniczne zapalenia wielostawowe, zapalenia kręgów powodujące ankylozę,

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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syndrom Reitera, dna, liszaj rumieniowaty.
- schorzenia zwyrodnieniowe stawów, artroza deformująca, zapalenie wtórne przy artrozie deformującej, okołobarkowe zapalenie stawu.
- schorzenia reumatyczne części miękkich, naderwanie ścięgien, zapalenie okołościęgnowe, zapalenia ścięgien
- zespół kręgosłupa, postrzał, postrzałowa rwa kulszowa, zespół kręgosłupa szyjnego
- skręcenia, zwichnięcia
- krwiaki, stłuczenia, obrzęki pourazowe, postrzałowe i pooperacyjne
- bóle głowy, migrena
- krwotok z nosa
- obniżenie temperatury i przeciwbólowo w stanach gorączkowych
- zapalenia, poparzenia
- nocne skurcze spastyczne kończyn
- bóle zęba, zatamowanie krwotoku po ekstrakcji zęba.

Wskazania miejscowego leczenia ciepłem:

- leczenie przykurczów, chorób reumatycznych (lumbago, ischias, neuralgia, myalgia), bóle pleców, zapalenie mięśni i zaburzenia
miesiączkowania.
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