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HEMOROSAN krioaplikator na hemoroidy
 

cena: 57,90 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Wyrób medyczny

Postać sztyft

Producent Hemorosan

Wysyłka 1-2 dni

Zastosowanie Krioterapia hemoroidów

Opis produktu
 

HEMOROSAN to wyrób medyczny, który pełni jednoczesne funkcje nośnika naturalnej krioterapii oraz praktycznego aplikatora.
Umożliwia precyzyjnie dostarczenie subtancji leczniczych bezpośrednio w miejsca, w których występuje stan zapalny. Specjalnie
ukształtowany profil korpusu przeznaczony jest do nakładania i aplikowania leczniczych kremów i maści, co znacznie przyspiesza
proces leczniczy.

Skutecznie walczy ze wstydliwym problemem hemoroidów.

Krioaplikator Hemorosan jest szczególnie dedykowany kobietom w ciąży, często borykającym się ze stanami zapalnymi hemoroidów.

HEMOROSAN przeznaczony jest do stosowania w walce ze stanami zapalnymi hemoroidów oraz w rekonwalescencji. Niweluje ból i
likwiduje opuchliznę. Usuwa obrzęk, świąd i uczucie pieczenia.

Krioaplikator Hemorosan jest opatentowanym wyrobem medycznym wielokrotnego użytku, oznakowanym znakiem CE,
zarejestrowanym w polskim Urzędzie Wyrobów Medycznych oraz posiadającym europejskie świadectwo wolnej sprzedaży. Wyrób
posiada też europejski Certyfikat o numerze 002752683-0001, wydany przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante.

Krioaplikator Hemorosan wytworzony jest z najwyższej jakości tworzywa, bezpiecznego i dopuszczonego do kontaktu z ludzką skórą i
śluzówką.

Zawartość opakowania:
Krioaplikator Hemorosan wraz z hermetycznym pojemnikiem wewnętrznym do trzymania w zamrażarce oraz ulotkę użytkownika.

Krioaplikator Hemorosan zaleca się wymienić na nowy po maksymalnym okresie użytkowania 6 miesięcy od pierwszego użycia.
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Stosowanie:
Krioaplikator Hemorosan należy aplikować co najmniej dwa razy dziennie przez okres minimum 3 dni. Jeżeli po tym czasie nie ustąpią
objawy chorobowe, należy skonsultować się z lekarzem proktologiem.
Maksymalny czas stosowania Krioaplikatora zawsze uzależniony jest od stopnia zaawansowania choroby hemoroidalnej oraz
indywidualnych czynników każdego użytkownika
Po zakończonej kuracji za pomocą Krioaplikatora Hemorosan, zaleca się jego stosowanie profilaktyczne, co najmniej raz w tygodniu.

Sposób użycia:
Po wyjęciu z opakowania krioaplikator Hemorosan jest praktyczne gotowy do użycia. Uprzednio należy go umyć oraz zmrozić w
zamrażalniku przez co najmniej 2 godziny w specjalnie przeznaczonym do tego szczelnym białym pojemniku.

Trzon krioaplikatora Hemorosan należy wprowadzić bezpośrednio do odbytu, trzymając go za specjalnie zaprojektowaną główkę, która
wyznacza granicę pola użyteczności. Krioaplikator Hemorosan jest wyrobem medycznym do częstego doraźnego użytku. Należy wyjąć
go z odbytu kiedy osiągnie temperaturę zbliżoną do temperatury ciała. Po wyjęciu z odbytu, należy go dokładnie umyć pod ciepłą wodą,
wysuszyć i ponowne zamrozić.

Przy użytkowaniu Krioaplikatora Hemorosan z maścią, kremem lub żelem przeznaczonym do stosowania w stanach zapalnych
hemoroidów, przed aplikacją doodbytniczą, należy nanieść specyfik na wypustki w trzonie zmrożonego uprzednio w zamrażalniku
Krioaplikatora. Pod wpływem niskiej temperatury dochodzi do przylgnięcia maści do Krioaplikatora, co umożliwia jej bezpośrednią i
skuteczną aplikację doodbytniczą.

Należy stosować Krioaplikator Hemorosan wyłącznie zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce użytkownika, załączonej do
opakowania, a w przypadku stosowania z maściami leczniczymi, również zgodnie z zaleceniami zawartymi w ich ulotce.
Nigdy nie należy otwierać hermetycznie i trwale zamkniętego Krioaplikatora Hemorosan, gdyż grozi to jego trwałym uszkodzeniem.

Producent:
Hemorosan Sp. z o.o.
Wólczańska 136/13
90-527 Łódź
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