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Plastry COMPEED na opryszczkę 15 szt.
 

cena: 25,50 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 15 szt.

Producent Colopast

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Patch-plaster na opryszczkę Compeed to nowoczesny, niewidoczny plaster, w którym wykorzystano zgłoszony do opatentowania, ultra
cienki Hydrokoloid-075, który leczy opryszczkę wargową we WSZYSTKICH FAZACH ROZWOJOWYCH.

Patch-plaster na opryszczkę Compeed nakłada się przy pomocy aplikatora (zgłoszona do opatentowania technologia bezdotykowa), co
eliminuje ryzyko powtórnego zakażenia związane z dotykaniem opryszczki. Po nałożeniu plaster zakrywa opryszczkę i zapewnia jej
właściwe leczenie w każdej fazie rozwoju:

- Łagodzi pieczenie i swędzenie
- Przyspiesza leczenie
- Jest dyskretny
- Pomaga zapobiegać zakażeniu i infekcji wtórnej

Sposób użycia:
Co znajduje się w pudełku:

- Opakowanie jest małe, dyskretne i łatwo mieści się w torebce lub kieszeni.
- Każde opakowanie z Patch-plastrami na opryszczkę Compeed zawiera 15 plastrów. Jest to ilość potrzebna do pozbycia się opryszczki.
W pudełeczku, które jest małe, dyskretne i łatwo mieści się w torebce lub kieszeni, znajdują się: instrukcja użycia oraz małe lusterko
ułatwiające aplikację plastra.

Kiedy użyć plastra?
Patch-plaster na opryszczkę Compeed można stosować od pierwszych oznak uaktywnienia się wirusa (zazwyczaj jest to mrowienie w
okolicy ust) aż do końcowej fazy, kiedy skóra jest już całkowicie wyleczona.

Przed użyciem plastra:
Umyj ręce przed aplikacją plastra. Plaster należy przykleić na czystą, suchą skórę. Nie należy stosować plastra w połączeniu z żadnym
kremem, ponieważ plaster może nie przykleić się do skóry. Należy postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu.
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Nakładanie plastra:
Plaster stosuje się bezpośrednio na opryszczkę wargową. To chroni przed dalszym zakażeniem się opryszczką oraz przed
rozprzestrzenianiem się wirusa.
Po dokładnym naklejeniu plastra można nałożyć na niego i wokół niego podkład albo szminkę.

Zmiana plastra:
Jeżeli plaster utrzymuje się na skórze, nie ma potrzeby jego wymiany lub usuwania. Zazwyczaj pozostaje on na miejscu około 8 godzin.
Jednak ten czas może się różnić w zależności od osoby. Kiedy plaster zaczyna się odklejać należy go usunąć i zastąpić nowym. Aby
łatwiej usunąć plaster, delikatnie pociągnij go równolegle do skóry.

Dlaczego Patch-plaster na opryszczkę Compeed jest tak skuteczny?
Patch-plaster na opryszczkę Compeed zapewnia jej właściwe leczenie w każdej fazie rozwojowej:

Faza 1 — mrowienia
Jest to faza początkowa, charakteryzująca się uczuciem pieczenia lub mrowienia wokół ust lub nosa.

Natychmiastowa ulga - zakrywając zmienione chorobowo miejsce, Plaster na opryszczkę Compeed przynosi natychmiastową ulgę w
pieczeniu oraz swędzeniu, które towarzyszą powstawaniu opryszczki. Jest to możliwe dzięki ograniczeniu zewnętrznego drażnienia
zakończeń nerwowych przez ruchy powietrza i ruchy warg. 92% uczestników badania klinicznego powierdziło zmniejszenie uczucia
swędzenia i 90% uczucia pieczenia.

Faza 2 — powstawania pęcherzyków
Po dwóch-trzech dniach pojawia się pierwszy widoczny objaw w postaci skupiska pęcherzyków na skórze.

Dyskretny plaster dodający pewności siebie - patch-plaster na opryszczkę Compeed dyskretnie zakrywa pojawiające się pęcherzyki,
poprawiając wygląd oraz samopoczucie. Co więcej, plaster jest tak dyskretny, że można na niego nakładać makijaż. 86% uczestników
badania klinicznego potwierdziło, że podczas stosowania Patch-plastrów na opryszczkę Compeed jest ona mniej widoczna niż w
przypadku stosowania dotychczasowych metod leczenia.

Faza 3 — pękania pęcherzyków/tworzenia się nadżerek
Podczas tej fazy dochodzi do pękania pęcherzyków, co prowadzi do powstawania płytkich, czerwonawych nadżerek. Jest to najbardziej
bolesna oraz zakaźna faza opryszczki.

Higieniczna izolacja pęcherzyków - w jej trakcie Patch-plaster na opryszczkę Compeed łagodzi objawy, a także ogranicza
rozprzestrzenianie się wirusa, dzięki higienicznemu izolowaniu rany. Plaster zapobiega dotykaniu opryszczki przez pacjentów, dzięki
czemu ogranicza ryzyko zakażenia drugiej osoby. Zapobiega też dostaniu się wody, bakterii czy brudu do nadżerki. 90% uczestników
badania klinicznego stwierdziło, że dzięki plastrowi w ogóle nie dotykali opryszczki.

Faza 4 — tworzenia się strupa
W tej fazie powstaje suchy strup o brązowym zabarwieniu. Gdy pęka, pacjent cierpi z powodu swędzenia, pieczenia oraz krwawienia.

Leczenie ran w optymalnie wilgotnym środowisku zapobiega tworzeniu się strupów - patch-plaster na opryszczkę Compeed pochłania
część płynu gromadzącego się w miejscu gojącej się opryszczki. Pozostała część wilgoci jest przepuszczana na zewnątrz przez
powierzchnię plastra. Prowadzi to do utrzymania optymalnej do leczenia rany wilgotności, co nie pozwala na wytworzenie się strupa,
ponieważ opryszczka nigdy zupełnie nie wysycha. U 81% uczestników badania klinicznego nie wytworzyły się strupy.

Faza 5 — gojenia
Jeśli powstanie strup, odpadnie on w czasie fazy gojenia.

Szybsze leczenie - 65% uczestników badania klinicznego potwierdziło, że stosowanie Patch-plastra na opryszczkę Compeed skróciło
czas leczenia w porównaniu z dotychczasowymi metodami. 
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