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SENSILAB MAGNETOPLAG 1 ZESTAW
 

cena: 299,00 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać wkładki magnetyczne

Producent Sensilab sp. z o.o.

Wysyłka do 48 godzin, 1-2 dni

Opis produktu
 

Jeśli zawiodły maści, czopki, a strach przed nawet najmniejsza interwencja chirurgiczna jest ogromny, warto sięgnąć po skuteczna i
bezbolesna metodę, w której wykorzystano stymulacje zmienionej chorobowo okolicy odbytu polem magnetycznym.

MAGNETOPLAG to unikalna metoda leczenia hemoroidów stałym polem magnetycznym. Polecany przez lekarzy specjalistów.

MAGNETOPLAG jest wspomagającym środkiem leczniczym do łagodnej i przewlekłej stymulacji jelita grubego (okolicy odbytu), w
przypadkach dolegliwości spowodowanych przez hemoroidy, po uprzednim wykluczeniu choroby nowotworowej jelita grubego.

DZIAŁANIE:
Reguluje przepływ krwi w układzie żylnym końcowej części jelita (odbyt). Działanie jest przedłużone także w czasie stosowania w
przypadku dolegliwości bólowych w rejonie odbytu.

Wskazania do stosowania: - ostry proces chorobowy wywołany przez hemoroidy,
- niekontrolowany wysięk w obrębie końcowej części jelita,
- ostre stany zapalne.

PRZECIWWSKAZANIA:
Choroba nowotworowa jelita grubego, ostre i przewlekłe choroby serca, wszczepiony rozrusznik serca, metalowe implanty w obrębie
miednicy mniejszej, ciąża.

OBJAWY UBOCZNE:
Leczenie polem magnetycznym może przejściowo powodować niewielkie krwawienia i biegunki.

SPOSÓB UŻYCIA:
Przed każdym użyciem środek leczniczy powinien być dokładnie umyty woda z mydłem i osuszony. Cześć aktywna powinna być do linii
ogranicznika powleczona Jeśli zawiodły maści, czopki, a strach przed nawet najmniejsza interwencja chirurgiczna jest ogromny, warto
sięgnąć po skuteczna i bezbolesna metodę, w której wykorzystano stymulacje zmienionej chorobowo okolicy odbytu polem
magnetycznym.czystą wazeliną kosmetyczną. Tak przygotowany środek leczniczy powinien być ostrożnie wprowadzony do odbytu. W
przypadku trudności z wprowadzeniem do odbytu należy Magnetoplag wprowadzać stopniowo, z przerwami, tak, aby uniknąć

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.zdro-vita.pl


 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
uszkodzenia błony śluzowej. Po wprowadzeniu Magnetoplag pacjent powinien pozostać w pozycji bocznej leżącej przez okres jednej do
dwóch godzin. Do pierwszego użycia wybiera się dowolną z dwóch sztuk. Następnego dnia należy użyć sztuki nieużywanej w dniu
poprzednim. Leczenie powinno być kontynuowane przez minimum 10 dni. Jeśli jest to konieczne, można je powtórzyć po uprzedniej
10-dniowej przerwie. Postępowanie jak poprzednio.

OSTRZEŻENIA:
MAGNETOPLAG jest urządzeniem osobistego użytku, nie może być używany przez inne osoby, w związku z potencjalnym ryzykiem
przeniesienia materiału zakaźnego. Magnetoplag może być stosowany wyłącznie doodbytniczo, nie może być wprowadzany przez
kobiety do pochwy. Przyrządy, aparaty, wrażliwe na działanie pola magnetycznego, (zegarki, notebooki, taśmy magnetofonowe,
rozruszniki serca) muszą się znajdować przynajmniej w odległości 10 cm od MAGNETOPLAG.

Uwaga. Koszt Wysyłki Kurierem Ponosi Apteka. 
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