NÁPLAST NA JIZVY
pro zlepšení vzhledu hypertrofických jizev a keloidů
k opakovanému použití•omytí a osušení obnoví lepivost

Komponenta: 8595041649148 Na jizvy 38x69

8595041699839 N. Na jizvy KRB 4
Obsah: 4 kusy náplasti 38 x 69 mm

8 595041 699839

Silikonová náplast
NA JIZVY
pro zlepšení vzhledu hypertrofických jizev a keloidů
Dlouhodobé použití zlepšuje vzhled hypertrofických jizev a
keloidů. Určeno jen na červené až fialové jizvy, vyklenující
se nad rovinu okolní kůže. Lze dosáhnout až úplného
vyblednutí a vyhlazení jizvy. Životnost balení je několik
měsíců. To je doba dostatečná, aby na jizvě byly patrné
viditelné změny.
Vyjměte náplast z obalu. Velikost náplasti můžete upravit podle velikosti jizvy. Náplast musí jizvu přesahovat
po všech stranách. Odstraňte ochranou folii a přiložte náplast na jizvu. Ponechejte na jizvě až 23 hodin denně.
Alespoň jednou denně omyjte oblast jizvy a obě strany náplasti. Po oschnutí se obnoví lepivost náplasti.

Nepoužívejte na dobře zhojené tenké bělavé až stříbrné jizvy v rovině kůže. Jejich vzhled již nelze
zlepšit.
BALENÍ NA JEDEN ROK – jednu náplast používejte 3 měsíce. Je-li jizva větší než náplast, lze
dvě náplasti přiložit těsně vedle sebe. Místo spoje náplastí měňte.
Nepoužívejte na čerstvá poranění !!!!!!
Osobám trpícím alergií doporučujeme, aby náplast nejprve přiložili na jizvu jen na 1 hodinu a postupně délku
přiložení náplasti prodlužovali. Při reakci kůže pod náplastí (začervenání) výrobek nepoužívejte.
Obsah: 4 kusy silikonových náplastí v plastikovém sáčku
(4 kusy 38 x 69 mm).
Skladujte v suchu při teplotě 5 – 25 °C.
Distribuce pro ČR: PERCOM® spol. s r.o., Radyňská 27 – 29, 326 00 Plzeň, CZ14702631, INFO: 377 456 276,
e-mail: percom@centrum.cz, www.percom.cz. Výrobce: ASO Europe B.V., 6546 AS Nijmegen, Nizozemsko
Balení :
1.
2.

Na jizvy KRB 4
Na jizvy KRB 4

– 12 krabiček v bílé krabici, 36 bílých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 432 krabiček
– 60 krabiček v hnědé krabici, 8 hnědých krabic v kartonu, karton 60x40x40 cm = 480 krabiček

