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APLIKATOR WIELOIGŁOWY DR NIKOLAYA LYAPKO, PAS
UNIWERSALNY 4.3 AG
 

cena: 180,00 PLN

Opis słownikowy

Postać aplikator

Producent aplimedica s.c.

Wysyłka 1-3 dni

Opis produktu
 

APLIKATOR WIELOIGŁOWY DR NIKOLAYA LYAPKO, PAS UNIWERSALNY 4.3 AG

Aplikator ten składa się z 3 ruchomych płytek i 2 regulujących pasków do umocowywania, które pozwalają zmieniać położenie płytek,
aby wybrać najbardziej dogodne miejsce do oddziaływania na niewielkie odcinki głowy, tułowia, kończyn górnych i dolnych, a także
dowolne inne odcinki twarzy: skronie, czoło, oczy, uszy, nozdrza, okolice ust, podbródka, szyi i owłosionej części głowy.

DZIAŁANIE:

- niweluje zmęczenie
- poprawia samopoczucie
- poprawia wzrok, słuch

PRZECIWWSKAZANIA:

Aplikatora nie należy stosować:

- w przypadku nowotworów łagodnych i złośliwych
- otwartych ran
- poparzeń
- procesów ropnych powłok skórnych w miejscach zastosowania
- w przypadku zapalenia spojówek, zapalenia powiek, ropiejących powiek
- przy ostrych urazach i poparzeniach oczu.

STOSOWANIE:

Aplikator można stosować na okolice oczu od 2-3 minut do 12-15 minut od 1 do 10 razy dziennie.

W celu usunięcia napięcia psychicznego i emocjonalnego, poprawienia jakości snu, usunięcia opuchlizny pod oczami należy
oddziaływać przez 15–25 minut.

Przy dystrofii siatkówki, częściowej atrofii nerwu wzrokowego czas oddziaływania wynosi 15 minut. Zaleca się 3 serie aplikacji po 10–12
dni, z przerwą 10–12 dni. Można powtórzyć po miesiącu po konsultacji z okulistą. Procedury wykonywać w pozycji siedzącej lub leżącej.
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UTRZYMANIE W CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJA

W warunkach domowych — zaleca się obróbkę roztworem myjącym, przemywanie pod bieżącą wodą i suszenie strumieniem gorącego
powietrza (suszarką).

W placówkach leczniczych do sterylizacji aplikatorów używa się powszechnie stosowanych preparatów medycznych do dezynfekcji
powierzchni sprzętu.

Przy poprawnym korzystaniu aplikatora jego termin przydatności stanowi 5-7 lat 
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