
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА НА МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ 

ПЛАСТИРИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ДЕЦА  

 

Област на приложение: Незабавно охлаждащо облекчаване при 

температура. 

Подходящо за деца над 1 година 

Указания: 

Продуктът не е подходящ за деца под 1 година. 

При SOS ПЛАСТИРИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ДЕЦА не става 

въпрос за лекарство. 

Гел пластирите не са предвидени за цялостно понижаване на 

телесната температура. 

Продуктът да не се прилага при деца с анамнеза за алергични 

реакции към лекарства или козметика. 

Предупредителни указания:  

- Само за външно приложение. 

- Да се избягва директен контакт с очите. 

Опасност от задушаване: Гел пластирът не трябва в никакъв случай 

да се поставя върху, близо, до или над носа или устата или да бъде 

позициониран така, че да не покрие по погрешка носа на детето или 

устата. Да се прилага само под родителски контрол и никога детето 

да не се оставя безнадзорно с гел пластира. 

- Продуктът да не се прилага при лица с анамнеза за алергични реакции към медикаменти или козметика. 

- Гел пластирът да не се прилага на наранена, раздразнена, увредена, изгорена от слънце или много 

чувствителна кожа.  

- При употреба трябва да бъдат съблюдавани упътванията. 

- Само за външно приложение. 

- Да се избягва директен контакт с очите.  

- Ако Вашето дете е зачервено или изпотено, причината за това би могла да бъде температурата. В този случай е 

важно да се провери телесната температура. 

 - Ако Вашето дете има главоболие, обрив или показва други признаци на неразположение като безсъние или 

помрачено съзнание, потърсете лекарски съвет.  

- При поява на прекомерно зачервяване, дразнене, горене или оплаквания по кожата, веднага да се преустанови 

приложението и да се потърси лекарски съвет. 

 - Потърсете лекарски съвет, ако при Вашето дете се появят странични действия или алергични реакции. 

 - Гел пластирът не залепва върху мокра кожа или при контакт с косата или дрехите. 

Ръководство за употреба: 

- Разрежете или разкъсайте торбичката и извадете един гел пластир.  

- Отстранете и изхвърлете прозрачното фолио от обратната страна на гел пластира.  

- Поставете гел пластира на челото или тила. 

 - Ако желаете, гел пластирът може да бъде отрязан с ножица до подходящата големина. 

 - Най-добри резултати се постигат, ако всеки гел пластир бъде използван само веднъж. 

 - За да се предотврати изсъхване, неизползваният гел пластир да се съхранява в торбичката и торбичката да се 

сгъне, както е показано върху нея. 

Съставни части на затоплящия пластир: вода, метилпарабен. 

Съставните вещества могат да бъдат вредни, ако бъдат погълнати или попаднат в директен контакт с кожата 

или с очите. При поглъщане на съставните вещества устата да се изплакне с вода. 



При директен контакт на съставните  вещества с кожата или с очите веднага да се измие, респективно изплакне 

с вода. В двата случая незабавно трябва бъде потърсен лекарски съвет. 

Съхранение: Да се съхранява на хладно и сухо място и защитено от директна слънчева светлина и високи 

температури. Да не се съхранява в хладилна камера. 

Съставки: Вода, метилпарабен 

Съдържание: 4 пластира с гел. 

 

 Спазвайте пълните указания и противопоказния в настоящото ръководство за употреба и редовно 

проверявайте мястото на приложение! 

 

Код на партидата. Да се използва до: виж картонената кутия и торбичката. 

 

 Медицинско изделие. 

 Да се съхранява на сухо място. 

  Да не се използва повторно. 

  Да се пази от слънчева светлина. 
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