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APLIKATOR WIELOIGŁOWY DR NIKOLAYA LYAPKO, SZANSA
4,9 Ag
 

cena: 120,00 PLN

Opis słownikowy

Postać aplikator

Producent Aplimedica

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Aplikator wieloigłowy „Szansa” 4,9 Ag stosuje się przede wszystkim u pacjentów ze zwiększoną wrażliwością skóry, u osób szczupłych
oraz u dzieci. Może być stosowany niezależnie albo z innymi aplikatorami na dowolne strefy.

Aplikator wieloigłowy „Szansa” stosuje się miejscowo w okolicy kręgów szyjnych, piersiowej i krzyżowo-lędźwiowej części kręgosłupa w
celu usunięcia bólów oraz przy przeziębieniach.

Małe aplikatory mogą być stosowane do długotrwałego noszenia w miejscach odczuwania największego bólu, bądź w strefach
największego umiejscowienia punktów akupunkturowych. Można też na nich leżeć. Małe aplikatory zaleca się nosić pod pasem,
elastycznym bandażem lub opaską uciskową. Czas noszenia od 30 minut do 2–3 godzin.

Zastosowanie płaskich aplikatorów jest optymalnym sposobem, nie wymagającym dodatkowego wysiłku od pacjenta oraz pomocy
innych osób.

Przy poprawnym układaniu się na aplikatorze względne-niewygodne odczucia pierwszych pięciu minut przechodzą w odczucia
przyjemnego ciepła, wibracji, pulsacji, często kończą się pełnowartościowym zdrowym snem.

Przy dyskomforcie który nie znika w ciągu 10-15 minut, aplikator należy stosować ponownie tylko po upływie 5-10 godzin lub dopiero w
dniu następnym. Przyczynami odczuć dyskomfortu mogą być: nieprawidłowe ułożenie aplikatora, tzn. nierównomierność obciążenia na
igły.

Wysokie właściwości lecznicze otrzymuje się wskutek powstających w skórze, na ostrzach igieł i między nimi galwanicznych prądów i w
wyniku tego podwyższonej mikroelektroforezy metali w organiźmie.

DZIAŁANIE:

- usuwają ból
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- zmniejszają napięcia i zmęczenie

UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJA

W warunkach domowych — zaleca się obróbkę roztworem myjącym, przemywanie pod bieżącą wodą i suszenie strumieniem gorącego
powietrza (suszarką).

W placówkach leczniczych do sterylizacji aplikatorów używa się powszechnie stosowanych preparatów medycznych do dezynfekcji
powierzchni sprzętu.

Przy poprawnym korzystaniu aplikatora jego termin przydatności stanowi 5-7 lat

Producent:
Aplimedica Spółka Cywilna
ul. Mała Góra 71,
30-864 Kraków
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