Dane aktualne na dzień: 13-04-2021 19:26

Link do produktu: http://eaglemed.pl/12x-sztuczny-lod-ice-mix-icemix-w-aerozolu-400-ml-p-72.html

12x Sztuczny Lód ICE MIX ICEMIX w
aerozolu 400 ml
Cena brutto

74,99 zł

Cena netto

69,44 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Opis produktu
Sztuczny Lód ICE MIX w aerozolu :
Preparat - sztuczny lód Icemix jest środkiem znieczulającym, przeznaczonym dla sportowców. łagodzącym skutki kontuzji, zwichnięć stawów,
stłuczeń mięśni i innych urazów oraz stosowanym do terapii kriogenicznej. Gwałtownie obniża temperaturę skóry, dzięki czemu zmniejsza
odczuwanie bólu
Przeznaczenie:

Działanie Icemix-u polega na uśmierzeniu bólu przez błyskawiczne obniżenie temperatury ciała w miejscu kontuzji. Umożliwia szybkie podjęcie
dalszej aktywności ruchowej, nie dopuszczając do tworzenia się krwiaków i sińców. Preparat bez freonu, zawiera naturalne olejki eteryczne
zmniejszające uczucie bólu. Może być stosowany w terapii kriogenicznej pod nadzorem lekarza.

Stosowanie:

Nie stosujemy na uszkodzoną skórę. Spryskiwać kontuzjowane miejsce wahadłowym ruchem z odległości 15-20 cm nie dłużej niż 3-5 sekund, nie
dopuszczając do pojawienia się białego nalotu. Czynność można ponowić po 5-10 sekundowej przerwie, aż do schłodzenia tkanki. Po każdym
spryskaniu należy ocenić dotykiem temperaturę skóry. Nie stosować na otwarte rany i błony śluzowe. Nie spryskiwać przez materiał lub ubranie

UWAGA!
Przy nieprawidłowym używaniu preparatu może dojść do odmrożeń. Skóra w tym miejscu zaczyna boleć i piec. Mogą powstawać
otwarte rany. UWAGA: rany nie powstają od razu!

Biały nalot – temperatura 0 st. Celcjusza. Zbyt długa ekspozycja albo za mała odległość może doprowadzić do powstania
odmrożenia.

Ice mix można również wykorzystać w pośredni sposób np. robiąc zimny kompres. Wykorzystać można w miejscach, gdzie nie można
bezpośrednio spryskać ICE MIX-em ze względu na bliskość wrażliwych miejsc ( oczy, śluzówki).
Należy namoczyć gazę ( materiał) zwykłą wodą albo NaCL
Wycisnąć tak, aby była wilgotna ale nie ociekająca wodą
Spryskać preparatem z niewielkiej odległości -zamrażaj ( uważaj na swoje palce!)
Taki przygotowany, zimny kompres można zastosować podczas krwawienia z nosa. Należy polożyć go na kark poszkodowanego i na nasadę
nosa.
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