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EXELON NÁPLASTI
NÁVOD K POUŽITÍ
& ZÁZNAMOVÁ KARTA VAŠÍ LÉČBY

NÁVOD K POUŽITÍ:
• Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete více informací, přečtěte si prosím příbalovou informaci přiloženou k tomuto přípravku.
• Pokud si nejste něčím jistí, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka.

Důležité informace, které byste
měli mít na paměti
• Odstraňte předchozí náplast před
nanesením jedné nové náplasti.

Jak aplikovat
1. Opatrně odstraňte stávající náplast než nanesete
jednu novou náplast.

• Naneste pouze jednu náplast
denně.
• Náplast nestříhejte na kusy.

2. Vyjměte novou náplast
ze sáčku.

• Náplast silně přitlačte na kůži po dobu nejméně 30 sekund pomocí dlaně ruky.

Kde aplikovat
Odstraňte předchozí náplast před nanesením
nové náplasti.
Aplikujte jednu náplast denně pouze na jednu
z následujících oblastí: A nebo B nebo C nebo
D nebo E nebo F nebo G nebo H.
Můžete použít stejnou oblast, ale nepoužívejte
přesně stejné místo.

Zepředu:
3. Odstraňte jednu stranu
ochranné vrstvy náplasti.
A

5. Silně přitlačte náplast na
kůži po dobu nejméně
30 sekund.
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4. Přiložte lepící stranu náplasti
na horní nebo spodní část
zad, horní část paže nebo
hrudník a pak odstraňte
druhou část ochranné vrstvy.

nebo

ZÁZNAMOVÁ KARTA VAŠÍ LÉČBY
Jak správně tuto záznamovou
kartu používat

Oblast aplikace

• Používejte tuto záznamovou kartu pro sledování, kdy
aplikovat a odstranit náplast Exelon.
• Zaškrtněte políčko, pokud jste odstranili starou náplast.
• Vyplňte datum a den, kdy jste aplikovali novou náplast.
• Vyplňte písmeno, které označuje oblast, kde jste
novou náplast aplikovali.
• Pokud máte nějaké otázky nebo potřebujete více
informací, přečtěte si prosím příbalovou informaci
přiloženou k tomuto přípravku.
• Pokud si nejste něčím jistí, zeptejte se svého lékaře
nebo lékárníka.

Stará náplast odstraněna?

Zepředu:
Aplikujte jednu náplast denně pouze na
jednu z oblastí uvedenou vlevo.
A

nebo

nebo

B

nebo

C

D

Můžete použít stejnou oblast (A nebo B
nebo C nebo D nebo E nebo F nebo G
nebo H), ale nepoužívejte přesně stejné
místo.

Zezadu:

E

Datum aplikace nové náplasti

F

nebo

nebo

G

Den aplikace nové náplasti
Neděle

H

Oblast aplikace nové náplasti
(písmeno)
A
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