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Instrukcja użytkowania

Okłady borowinowe N

Gotowe do użytku okłady (kompresy) do położenia na skórze.

Skład:
Okład z powłoką z naturalnej borowiny.

Obszary zastosowania:
Wskazania do stosowania ciepłych okładów:
-

-
-

Wskazania do zastosowania zimnych okładów:
-

-

Przeciwwskazania:
Przy terapii ciepłem:
Ostre stany zapalne; ostre stany pourazowe; krwawienia; obrzęki; makro- i mikroangiopatyczne zakłócenia przepływu krwi 
skóry, stany gorączkowe; obszary skórne z zakłóceniami czucia; obszerne urazy skóry i ostre choroby skórne; pokrzwywka 
cieplna.

Przy terapii zimnem:
Makro- i mikroangiopatyczne zakłócenia przepływu krwi skóry; pokrzywka zimna; krioglobulinemia; obszerne urazy skóry

Działania uboczne
Po zastosowaniu terapii ciepłem na dużych regionach skórnych istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia dysregulacji 
ortostatycznej podczas wstawania. W tym przypadku pacjent nie powinien wstawać przez kilka minut, lecz pozostać w pozycji 
siedzącej.
Stosowanie z innymi substancjami:
Przy stosowaniu terapii ciepöem razem z substancjami poprawiającymi ukrwienie możliwe jest wystąpienie wzmożonych 
podrażnień skóry.

Dozowanie i stosowanie gotowego do użytku okładu:
Ponieważ grubóść warstwy okładu nie jest w stanie gromadzić wystarczającej ilości ciepła,  o k ł a d y  s t o s o w a ć  n a l e ż y  
w r a z  z  n o ś n i k i e m  c i e p ł a .  Nośnik ciepła ogrzać w kąpieli wodnej do temp. 50 stopni C. Tak przygotowany nośnik 
położyć należy na okład borowinowy (okład kładzie się na skórę pacjenta stroną włókninową do skóry). Nośnik powoli oddaje 
ciepło do okładu borowinowego. Zazwyczaj okład pozostawia się na skórze około 20-30 minut.

Wskazówki bezpieczeństwa:
Należy dokładnie trzymać się zaleceń odnośnie temperatury, najlepiej sprawdzić temperaturę za pomocą odpowiedniego 
termometru. Należy uważać, aby nośnik ciepła leżał na okładzie borowinowym i nie dotykał bezpośrednio skóry pacjenta. 

Wskazówka:
Zapach siarkowodoru (zapach zepsutych jaj) nie świadczy o zepsuciu, lecz jest naturalny. Podobnie wahania wilgotności peloidu 
są zjawiskiem naturalnym. 

Po otworzeniu opakowania foliowego okłady borowinowe zużyć należy w przeciągu 1 tygodnia. Po wyjęciu kolejnego okładu z 
opakowania należy je ponownie zamknąć.
Wielokrotne zastosowanie na różnych osobach nie jest dozwolone.
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Podostre i przewlekłe stany zapalne w chorobach reumatycznych (zapalenia i zwyrodnienia stawów i kręgosłupa,  reumatyzm tkanek miękkich

Podostre stany po urazach aparatu ruchowego
Funkcjonalne zakłócenia przepływu krwi

Ostre stany w chorobach reumatycznych (zapalenia i zwyrodnienia stawów i kręgosłupa,  reumatyzm tkanek miękkich

Ostre stany po urazach aparatu ruchowego




