
EFFICACY PACKAGING
Master-Aid Herpes Patch consists of a hydrocolloid matrix on a Modern, pocket-sized, solid plastic case for maximum protection of 
polyurethane support. This matrix has beneficial characteristics the product, complete with small mirror on the inside to facilitate the 
for the protection and treatment of sores and is made of correct application of the plaster. The pack contains 15 patches. 
carboxymethyl cellulose and konjac gum. These hydrophilic poly- Hanger hook for ease of display. Paper label reduced in size to facilitate 
mers can absorb exudates and maintain a “controlled” level of its display even in small spaces.
moisture on the sore which is essential for correct healing. This product is a class IIa medical device in accordance with directive Master-Aid Herpes Patch also contains calendula extract, a vege- 93/42/EEC.table oil with emollient properties that makes the external epithe-
lium of the labial surface soft, minimising the discomfort caused by 
the tingling sensation of the herpes sore.
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PROTECTS THE SORE, 
HELPS THE NATURAL HEALING PROCESS, 
REDUCES THE TINGLING ASSOCIATED WITH LABIAL HERPES

Master-Aid Herpes Patch is a patch with hydrocolloid adhesive that protects and treats the symptoms of labial herpes. It protects the sore and 
maintains a controlled level of moisture, assisting the natural healing process. The calendula extract contains emollient properties that make 
the epithelium of the labial surface soft, alleviating the tingling sensation associated with the herpes sore.

027.10
Pack.: 24 pcs

Ø 15 mm - 15 pcs

NEVIDITELNÉ NÁPLASTI NA OPARY
CHRÁNÍ RÁNU
PODPORUJÍ PŘIROZENÝ LÉČIVÝ PROCES
RYCHLE A ÚČINNĚ SNIŽUJÍ NEPŘÍJEMNOU BOLEST A PÁLENÍ
DOBŘE DRŽÍ

NÁPLASTI NA OPARY

Master-Aid Herpes Patch je neviditelná náplast s hydrokoloidní vrstvou, která chrání a léčí symptomy labialního oparu. Zbavuje bolesti, 
udržuje řízenou úroveň vlhkosti a pomáhá přirozenému procesu hojení. Extrakt z měsíčku lékařského má zvláčňující a tišící vlastnosti, 
díky nimž je epitel v oblasti labialu měkký, čímž se zmírňuje pocit brnění, svědění a pálení v oparu. Náplast léčí stejně rychle jako 
antivirotické krémy, navíc diskrétně, opar okamžitě skryje. Dále snižuje riziko šíření viru z rány a redukuje strup. Náplast zabraňuje 
bolesti při jídle, pití studených nebo horkých nápojů apod.

Moderní, kapesní a praktická pevná plastová skříň pro maximální 
ochranu produktu, doplněná malým zrcátkem na vnitřní straně, která 
usnadňuje správné nanášení náplasti. Balení obsahuje 15 náplastí o 
průměru 15 mm.

ÚČINNOST BALENÍ

Zdravotnickým prostředkem třídy IIa podle směrnice 93/42 / EEC.

Master-Aid Herpes Patch se skládá z hydrokoloidní matrice 
na polyuretanové podložce. Tato matrice má prospěšné 
vlastnosti pro ochranu a léčbu oparů a je vyrobena z 
karboxymethylcelulózy a konjakové gumy. Tyto hydrofilní 
polymery absorbují exsudáty a udržují "regulovanou" úroveň 
vlhkosti, která je nezbytná pro správné uzdravení. Master-Aid 
Herpes Patch také obsahuje extrakt z měsíčku lékařského a 
rostlinný olej se zvláčňujícími vlastnostmi, který zvláčňuje 
povrch vnějšího epitelu a minimalizuje tak nepohodlí 
způsobené mravenčením a bolesti v oblasti oparu.


