bite away®
Popis výrobku
bite away® je ruční zařízení, které uživateli umožňuje aplikovat terapeutickou dávku tepla přímo na
hmyzí štípnutí nebo žihadlo. Díky tomu dojde k rozkladu toxinů, které způsobují bolest, otok a svědění.
bite away® je klinicky prověřený výrobek poskytující dočasnou úlevu od bolesti, svědění a otoku vzniklých
v důsledku bodnutí hmyzem nebo žihadla. Výrobek bite away® jednoduše zničí hmyzí toxiny, které
bolest, svědění a otok způsobují. Také umožnuje uživateli vybrat si buď 3 sekundové tepelné ošetření,
nebo delší, 6 sekundové ošetření. Výrobek je dodáván se dvěma AA bateriemi.
Indikace
bite away® je indikován k poskytnutí dočasné úlevy od bolesti a svědění vzniklých v důsledku bodnutí
hmyzem jako například vosy, včely a komára. Pracuje na principu zvýšení lokálního krevního průtoku.
Kontraindikace



Nepoužívejte na sliznice (např. uvnitř úst, v nose atd.)
Není určen k použití na nebo okolo očí.

Návod k použití






Před aplikací bite away® odstraňte z místa bodnutí žihadlo.
Aplikátor (kulatý bílý disk na hrotu výrobku) přiložte přímo na kůži v místě štípnutí.
Vyberte si buď 3 sekundové ošetření (levé tlačítko) nebo 6 sekundové ošetření (pravé tlačítko)
Zmáčkněte tlačítko a okamžitě stlačení uvolněte. LED dioda bude během ošetření svítit a po
skončení ošetření uslyšíte pípnutí a spolu s ním se LED dioda vypne.
Ošetření lze opakovat dle potřeby.

Varování a upozornění









bite away® nefunguje proti jedu pavouků, škorpiónů nebo hadů.
bite away® je určen pro úlevu od bolesti okamžitě po hmyzím bodnutí. V případě alergie na tento
hmyz (nebo v případě přetrvávající bolesti) okamžitě navštivte lékaře.
bite away® není určen k tomu, aby nahrazoval lékařskou radu nebo ošetření. Pokud je bolest silná
nebo vytrvalá konzultujte lékaře.
Nepoužívejte v blízkosti oka nebo na slizničních membránách (např. uvnitř úst nebo v nose)
Osoby s poruchou citlivosti vzniklou na základě jejich fyzického nebo zdravotního
stavu, by měly být při používání přístroje bite away® extrémně opatrné. Pokud jste na
pochybách, konzultujte před aplikací lékaře.
Není doporučeno pro děti mladší 3 let.
Děti mladší 12 let mohou zařízení používat pouze pod dohledem dospělé osoby.

bite away® je lékařské zařízení třídy IIa: CE 0483

