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Zimny Kompres Cito
 

Cena: 6,48 PLN

Opis słownikowy

Dostępność chwilowo niedostępny

Opis produktu
 

Zimny kompres Cito

Zimmy kompres gotowy do użycia - po ściśnięciu opakowania utrzymuje temperaturę około 0 C. Działa przeciwbólowo, hamuje procesy
zapalne, zmniejsza obrzęki i obniża temperaturę.

Po złożeniu niewielkie wymiary - około 10x10cm - zmieści się w każdej apteczce!

Znajduje zastosowanie w pierwszej pomocy, medycynie sportowej i stomatologii.
• działa przeciwbólowo (bóle zęba i głowy)
• pierwsza pomoc przy skręceniach kostki, zwichnięciach, stłuczeniach, zmniejszając ryzyko powstania obrzęku, a istniejącą już
opuchliznę zmniejsza, ukąszeniach
• doskonały przy obniżaniu gorączki, udarze słonecznym, oparzeniach
• hamuje procesy zapalne
• zastosowany na kark i czoło podczas krwotoku z nosa, powstrzymuje krwawienie
• pierwsza pomoc w stomatologii urazowej (np. po ekstrakcji zęba)

Mechanizm działania preparatu polega na wykorzystaniu endotermicznej reakcji chemicznej, zapoczątkowanej uwolnieniem wody
(poprzez energiczne ściśnięcie) z wewnętrznego zbiornika umieszczonego w opakowaniu głównym.
W kilkadziesiąt sekund po rozpoczęciu reakcji opatrunek uzyskuje temperaturę ok. 0 stopni C i utrzymuje ją przez 30 minut.

Stopniowo ulega ona podwyższaniu, ale nadal przez około godzinę kompres jest źródłem zimna.

Zaletą tej formy okładu w porównaniu do konwencjonalnych metod oziębiania jest łatwość i szybkość uzyskiwania zimna, szczególnie w
miejscach oddalonych od lodówki czy bieżącej wody oraz fakt utrzymywania stałej i kontrolowanej temperatury.

Przy zastosowaniu tego nowoczesnego kompresu nie występuje zagrożenie przemrożenia tkanek, istniejące przy używaniu lodu.

SPOSÓB UŻYCIA
1.Mocno ścisnąć oburącz zgniatając wewnętrzną torebkę, gdzie znajduje się pęcherzyk z wodą, uwalniając wodę do woreczka
Kompres zbudowany jest z mocnego woreczka foliowego, wewnątrz którego znajduje się specjalny granulat oraz pęcherzyk z wodą.
2.Natychmiast przyłożyć na bolące miejsce. Stosować zewnętrznie, nie rozrywać.
Wyrób jednorazowego użytku
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