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Bańka lek.bezog. duża 12 szt. MED PLUS
 

Cena: 145,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 szt.

Producent MED PLUS SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Med Plus, bezogniowe bańki lekarskie, 12 szt.

Opis
Med Plus bezogniowe bańki lekarskie, 12 sztuk wyrób medyczny - bezpieczne nawet u małych dzieci.

Skład
Komplet zawiera 12 sztuk lekarskich szklanych baniek bezogniowych wraz z pompką i instrukcją

Działanie
Med Plus bezogniowe bańki lekarskie:
1) wzmacniają system nerwowy i immunologiczny
2) poprawiają krążenie krwi
3) rozładowują napięcie w mięśniach
4) pomagają w walce z cellulitem
5) produkt nowoczesny
6) komfortowe w stosowanie
7) nie wymagają kontaktu z ogniem

Wskazania
Wyrób medyczny - Bezogniowe bańki lekarskie mogą być stosowane w przypadku:
1) Ostrych infekcje górnych dróg oddechowych czyli tzw. przeziębienia: infekcje kataralne, zapalenie gardła, zapalenie tchawicy, grypa.
2) Przewlekłych chorób górnych dróg oddechowych – przerostu migdałków podniebiennych i nawracających angin.
3) Ostrych infekcji dolnych dróg oddechowych – zapalenia oskrzeli, opłucnej, płuc.
4) Przewlekłych chorób dolnych dróg oddechowych – przewlekłych zapaleń oskrzeli, astmy oskrzelowej nadreaktywności po infekcyjnej
dróg oddechowych objawiającej się przewlekłym kaszlem.
5) Profilaktycznego wzmocnienia układu odpornościowego) - u dzieci często zapadających na infekcje dróg oddechowych oraz u osób
obłożnie chorych, długotrwale unieruchomionych (również jako profilaktyka odleżyn).
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 6) Ostrego zapalenia korzonków nerwowych.
7) Moczenia nocnego.
8) Zespołu nadwrażliwego jelita grubego.
9) Braku lub bolesnych menstruacji.
10) Ostrych i podostrych bóli mięśniowych.
11) Ostrych i podostrych nerwobóli.
12) Ostrych i przewlekłych bóli w okolicy krzyżowo - lędźwiowej.
13) Rwie kulszowej
14) Ostrych i przewlekłych zapaleń stawów.
15) Bóli głowy, migrena.
16) Nerwic wegetatywnych (narządowych).

Przeciwwskazania i środki ostrożności:

Bańki stawia się na zlecenie lekarza.
Zabieg stawiania baniek nie może być wykonywany bez konsultacji lekarskiej.
Przed wykonaniem zabiegu należy dokonać badania lekarskiego.
Nie wolno stawiać baniek w okolicy serca, dużych naczyń krwionośnych, oczu, uszu, nosa, brodawek piersiowych, żołądka, żylaków, na
skórę uszkodzoną lub zmienioną chorobowo, na znamionach barwnikowych oraz u kobiet ciężarnych na podbrzusze i w okolicy
lędźwiowej.
Omijać należy miejsca gdzie skóra leży bezpośrednio na kościach (aby bańki nie odpadły), a więc: wystające części łopatek, kręgosłup,
mostek, obojczyki.
Bańki nie służą do zabawy, prosimy chronić je przed dziećmi.
Należy zachować ostrożność u osób leczonych lekami przeciwzakrzepowymi (aspiryna, acenocumarol itd).
Nie zaleca się stawiania baniek u osób chorych na serce przed ich dokładnym zbadaniem i uzyskaniem wyników EKG.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy sprawdzić datę ważności podaną na
opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
MED PLUS
Wąwozowa 34b
Kraków

 

Galeria
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