COMPEED NÁPLAST NA OPARY 15KS
Compeed® náplast na opary představuje přelom v řešení v léčbě oparů od začátku až do konce.
Jde o téměř neviditelnou náplast, která používá k léčbě oparů častice Hydrocolloid–075.
Náplast se aplikuje pomocí bezdotykového aplikátoru ve tvaru motýlku a tím pomáhá snižovat riziko
vnější infekce související s dotýkáním oparu. Jakmile je aplikována, náplast opar překryje, přilne k
pokožce a v každém stádiu výsevu oparu pomáhá zajišťovat následující léčebné benefity:


zmírňuje pálení a svědění



podporuje rychlé hojení



je diskrétní



pomáhá předcházet kontaminaci a sekundární (vnější) infekci



pomáhá předcházet tvorbě strupu

Čím je Compeed® náplast na opary tak výjimečná?
Compeed® náplast na opary je diskrétní způsob rychlé léčby oparů
Náplast hojí a kryje opar, což přináší řadu benefitů, zejména: snižuje se riziko sekundární (vnější)
infekce, léčba je více estetická a pomáhá se předcházet tvorbě strupu.
Kdy vyměnit náplast Compeed® ?
Náplast vyměňte, až se začne odchlipovat (obvykle po 8 hodinách, ale v individuálních případech se
tato doba může lišit). Po odstranění nahraďte starou náplast novou a pokračujte nepřetržitě dnem i
nocí až do úplného proléčení. Pro snadné odstranění sejměte náplast jemným tahem podél pokožky
(v opačném směru než by jste náplast strhávali).
Co najdete v balení
Každé balení Compeed® náplasti na opary obsahuje 15 jednotlivě balených náplastí. Toto množství
obvykle postačí na 1 léčbu oparu. V krabičce, která je malá, nenápadná a snadno se nosí v tašce
nebo v kapse, naleznete také malé zrcátko, které vám pomůže při aplikaci náplasti, a instrukce pro
použití.
Kdy aplikovat?
Použijte náplast, jakmile ucítíte první známky svědění a pálení.
Příprava před
Před aplikací náplasti si umyjte ruce. Náplast má být aplikována na čistou, suchou kůži. Nepoužívejte
v kombinaci s krémy, náplast by pak na kůži nedržela.
Aplikace náplasti
Náplast aplikujte přímo na opar. Takto bude chránit proti další kontaminaci oparu a proti šíření viru.

