
plastry transparentne
na opryszczkę

Plastry My Sticker PRO to wyrób medyczny przeznaczony do leczenia opryszczki 
wargowej. Tworzą mechaniczną barierę ochronną i przyspieszają proces leczenia 
opryszczki.  Zawierają kwas hialuronowy, który posiada właściwości nawilżające. 
Pomagają utrzymać odpowiedni poziom wilgotności i tworzą optymalne warunki dla 
prawidłowego gojenia się pęcherzyków.  
  
• Wspomagają gojenie 
• Łagodzą uczucie pieczenia, swędzenia i mrowienia 
• Zmniejszają ryzyko zakażenia 
• Maskują objawy opryszczki wargowej
• Chronią zmiany chorobowe przed czynnikami zewnętrznymi oraz przed 
  powstawaniem strupów, pęcherzyków i blizn

OPAKOWANIE
15 transparentnych plastrów z kwasem hialuronowym, z wygodnym lusterkiem na tylnej ścianie opako-
wania, ułatwiającym aplikację.

SKŁAD
Folia poliuretanowa z akrylową warstwą adhezyjną na bazie wody, zawierająca kwas hialuronowy.
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SPOSÓB UŻYCIA
Zgodnie z potrzebami indywidualnymi. Plastry można stosować od wystąpienia pierwszych objawów 
opryszczki wargowej (swędzenie lub pieczenie) aż do całkowitego wyleczenia.

INSTRUKCJA UŻYCIA

1. Dokładnie umyć ręce przed i po aplikacji oraz upewnić się, czy leczony obszar jest czysty i suchy.
2.  Otworzyć saszetkę zgodnie z instrukcją. Wyjąć plaster. Przytrzymać jedną ręką część plastra w miejscu 

silikonowego papieru oznaczoną nr 1 (patrz rys. 2). Drugą ręką delikatnie usunąć warstwę papieru silikono-
wego z części plastra oznaczonej nr 2.

3.  Przytrzymać jedną ręką plaster My Sticker PRO za uchwyt i drugą ręką delikatnie usunąć warstwę papieru 
silikonowego z części oznaczonej nr 1 (patrz rys. 3).

4.  Trzymając plaster za uchwyt, ostrożnie przycisnąć odsłoniętą lepką stronę plastra na opryszczkę, aż dokład-
nie przyklei się do wargi (patrz rys. 4).

5.  Ostrożnie usunąć uchwyt, upewniając się, że plaster dokładnie przylega do opryszczki (patrz rys. 5).
6.  Bezpośrednio po usunięciu plastra zastosować nowy plaster.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Nie używać plastrów, jeśli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone. Plastry przechowywać w oryginal-
nym opakowaniu. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Tylko do 
użytku zewnętrznego. Plastry jednorazowego użytku. Nie stosować ponownie tego samego plastra, aby 
uniknąć ryzyka zakażenia. Nie połykać. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla 
dzieci. Nie zawierają lateksu. Nie stosować na miejsca posmarowane kremem, ponieważ może to 
utrudnić właściwe przyleganie plastrów. Nie stosować wewnątrz jamy ustnej i na błonę śluzową. Wyrób 
medyczny nie jest przeznaczony do leczenia opryszczki narządów płciowych. Wyrób medyczny nie 
zawiera acyklowiru. Jeśli objawy utrzymują się dłużej niż 10 dni lub w przypadku nasilenia objawów 
należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie zanieczyszczać środowiska naturalnego zużyty-
mi plastrami. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 25°C.

OSTATNIA AKTUALIZACJA
Styczeń 2017

WYTWÓRCA

IBSA FARMACEUTICI ITALIA SRL
Via Martiri di Cefalonia 
2 – 26900 Lodi, Włochy
e-mail: info@ibsa.it

DYSTRYBUTOR

VITAMED 
ul. Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice
www.vitamed.pl  |  www.vitamedlive.pl

WYRÓB MEDYCZNY
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