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Sea-band opaska przeciw mdłościom dla dzieci x 2 szt
Cena: 28,80 PLN
Opis słownikowy
Postać

Opaski

Producent

SALUS INTERN

Promocje

Wybrane dla Ciebie

Rodzaj rejestracji

Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Skład
Skład włókna
akryl 64,2% , Nylon 24,2% , Elastan 11,6%
Wskazania i działanie
Oryginalne opaski akupresurowe SEA-BAND dla dzieci to wyrób medyczny hamujący objawy choroby lokomocyjnej i mdłości o
innym podłożu np. poranne, nudności przy chemioterapii. Działanie opasek oparte jest na akupresurze pkt P6 na nadgarstkach.
Dawkowanie
Stosowanie opasek nie powoduje senności oraz innych skutków ubocznych. Opaski działają szybko (nawet po 2-5 min). Są
estetyczne i wykonane z najwyższej jakości materiałów, zapewniają komfort stosowania i możliwość używania przez wiele lat w
każdym przypadku pojawienia się uczucia mdłości. Skuteczność potwierdzona kilkudziesięcioma testami klinicznymi.
Sprawdzone od 20 lat na rynku angielskim, obecne w 50 krajach na świecie.
Instrukcja użytkowania
Sea-Band działa poprzez uciskanie punktu akupresurowego (zwanego punktem Nei-Kuan) na obu nadgarstkach. Efekty są
odczuwalne już po kilku minutach.
Opaski Sea-Band hamują objawy choroby lokomocyjnej, nie powodując senności i innych skutków ubocznych. Udowodniono
również ich skuteczność w zwalczaniu mdłości spowodowanych przyczynami takimi jak ciąża, znieczulenie ogólne czy
chemioterapia.
Opaski Sea-Band mogą być używane wielokrotnie lub noszone stale, można je prać ręcznie przy użyciu mydła lub innego
łagodnego detergentu.
W razie pojawienia się opuchlizny należy zdjąć opaski.
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Sea-Band mogą być stosowane zarówno przez dorosłych jak i dzieci.
Poprawne zakładanie opaski
Umieść trzy środkowe palce na wewnętrznej stronie nadgarstka tak, aby krawędź trzeciego palca znajdowała się tuż poniżej
pierwszej linii nadgarstka. Punkt Nei-Kuan znajduje się pod pierwszym palcem (wskazującym) pomiędzy dwoma wyczuwalnymi
ścięgnami nadgarstka.
Załóż opaskę tak, aby guzik uciskający skierowany był w kierunku nadgarstka dokładnie w punkcie Nei-Kuan. Powtórz czynność
na drugim nadgarstku. Aby zapewnić optymalny efekt, należy zakładać opaski jednocześnie na obu nadgarstkach. Opaski SeaBand można założyć na nadgarstek przed rozpoczęciem podróży lub w jej trakcie.
Prezentowane zdjęcia mają charakter informacyjny. Kolor produktu dobierany jest losowo. Przy określonych preferencjach
kolorystycznych prosimy o kontakt z obsługą.
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