
Blister Rescue é indicado para bolhas perfuradas e não
perfuradas nos pés, e também para a prevenção de
bolhas. 0 produto proporciona uma proteção completa
de 360° da bolha, com as seguintes cinco funções:
• Protege as bolhas. • Fácil de aplicar. • Mantém a
posição de forma segura. • Fácil de remover, sem dor.
• Discreto, transparente e adaptável ao tom da pele.

Blister Rescue is intended for use on
punctured or unpunctured blisters on feet,
and also for blister prevention. The product
provides a complete 360° Protective Care of
the blister, with the following five functions:
• Protects blistered skin. • Easy to apply.
• Stays in place securely. • Easy and painfree
to remove. • Discreet, transparent and
adapts to skin colour.

Blister Rescue está concebido para su uso en ampolllas
rotas o cerradas en los pies, y también para prevenir las
ampollas. El producto ofrece un cuidado y protección
integral 360°, con las siguientes cinco funciones:
• Protege la piel con ampollas. • Fácil de aplicar.
• Permanece en su sitio de forma segura. • Indoloro y
fácil de retirar. • Discreto, transparente y se adapta al
color de la piel.

Blister Rescue è destinato all'uso su vesciche lesionate o
intatte dei piedi, anche alla prevenzione della formazione
delle vesciche. Il prodotto offre un trattamento protettivo
completo a 360 ° della vescica, svolgendo le seguenti
cinque funzioni: • Protegge le vesciche. • Facile da
applicare. • Resta attaccato stabilmente. • Si rimuove con
facilità e senza provocare dolore. • Discreto, trasparente e
si adatta alla pelle.
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Blister Rescue, ayakların üzerinde oluşan; delinmiş veya
delinmemiş su kabarcıkları için uygundur.
Aşağıda belirtilen beş fonksiyon ile Ayak vuruntuları ve su
toplamalarına karşı plaster, 360° Koruma ve bakım sağlar.
• Kabarcıklı cildi korur • Uygulaması kolaydır • Güvenle
yerinde kalır. • Kolay ve acı çekmeden çıkartılır. • Fark
edilmeyen, şeffaf ve ten rengine uyum sağlar.

KULLANMA TALİMATI:
1. Plasteri yapıştırmadan önce, cildi kir ve losyondan
temizleyin ve kurutun. Plasterin torbasını açın.
2. Plasterin koruyucu kağıdını çıkartın ( 1 ile işaretli)
3. Plasteri su toplanan yeri ortalayacak şekilde uygulayın,
kırışıklıkları azaltmayı deneyin. Beyaz katlanmış baskıyı
çıkartın.
4. Koruyucu plastik üst tabakayı çıkartın (2 ile işaretli).
Yara bandı düşene kadar, en fazla beş gün boyunca
yaranın üzerinde bırakabilisiniz. Yara pedi doymuş hale
gelirse, değiştirin.

UYARI:
Kan toplamış kabarcıklarda veya derin ve ağır
kanamalı ile enfeksiyon kapmış kabarcıklarda
kullanmayın. Yaraları kolay iyileşmeyen kişiler, örn.
diyabet hastaları/yaşlılar su toplamış kabarcıklarını
düzenli olarak kontrol etmelidir. • Enfeksiyon ortaya

çıkarsa veya su toplamış kabarcık bir haftada
iyileşmezse bir doktora danışın. • Ürün tek bir
kullanıcı tarafından sadece bir defa kullanılmalıdır.
Ürünün tekrar kullanılması enfeksiyon riskini artırır.
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