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AntiScarin, plaster na blizny po cesarskim cięciu, 16,5cm x
5cm
 

cena: 127,59 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Producent Meringer

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Dzialanie plastra AntiScarin polega na zastosowaniu żelu silikonowego oraz specjalnego materiału tzw. ”drugiej skóry”, które razem
tworzą świetne warunki do rehabilitacji blizn. "Druga skóra" zapewnia odpowiednią wilgotność, pozwala skórze oddychać, gdyż zawiara
pory, zachowuje kształt plastra i sprawia, że nie haczy się o ubranie. Jest wykonany z elastycznej, uciskającej taśmy sylikonowej
pozwalającej na połączenie skuteczności silikonu z presoterapią (masażem uciskowym). Gdy plaster jest dobrze założony, wywiera
nacisk na skórę i masuje bliznę w trakcie noszenia. Produkt posiada praktyczne opakowanie, w którym można przechowywać plaster,
gdy nie jest używany. Chroni przed promieniowaniem UV, SPF 40, przydatny dla kobiet, które chcą chronić bliznę, a lubią się opalać. Nie
jest toksyczny, przyjazny dla środowiska. Wykazuje skuteczność zarówno przy bliznach nowych i starych.

Sposób użycia:

należy przykleić plaster AntiScarin na czystej, suchej i prawidłowo zagojonej skórze, nie stosować na maści i zasypki. W razie potrzeby
dociąć plaster do pożądanej długości, zdjąć folię ochronną i umieścić plaster w miejscu, w którym znajduje się blizna, uwzględnić 1cm
marginesu z każdej strony. Strona klejąca musi stykać się ze skórą. Plaster należy nosić przynajmniej 12h/dzień. W przypadku braku
tolerancji stosować stopniowo, począwszy od 4h/dzień, następnie 6h/dzień, do 24h/dzień (zalecane). Plaster cechuje elastyczność: w
miarę możliwości naciągnij plaster wywierając nacisk na skórę, co spowoduje połączenie skuteczności silikonu z presoterapią
(drenażem limfatycznym skóry/masażem uciskowym). Okres użytkowania produktu (przydatność) wynosi od 21 do 28 dni. Celem
uzyskania optymalnych rezultatów, zaleca się stosować terapię przez 3 miesiące. Nieużywany plaster musi być zabezpieczony folią
ochronną i pozostawiony w opakowaniu.

Skład:

polidimetylosiloksany, elastan, poliuretan, polietylen, papier.
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Producent:

Laboratoire Saint-Hugon,
Chemin de la Cressonniere,
38210 Tullins, FRANCE.

Dystrybutor:

Meringer Sp. z o.o.,
ul. Dobrzecka 95/8a,
62-800 Kalisz.

Zapraszamy do sprawdzenia innych produktów producenta:

Gynotal - Sterylny żel położniczy
AntiScarin, plaster na blizny po cesarskim cięciu
MateRegen - żel przeciw zrostom
HyaRegen - żel przeciw zrostom
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