
  

Návod k použití zdravotnického prostředku 

ALPA Active gel kaštan 75 g 

 

Před použitím zdravotnického prostředku ALPA Active gel kaštan si pečlivě prostudujte tento návod.  

Poznámky: 

• Návod k použití ALPA Active gel kaštan by měl být považován za součást zdravotnického prostředku. 

• Tento návod k použití by měl být uchováván po celou dobu použitelnosti zdravotnického prostředku ALPA Active gel 

kaštan. 

Popis zdravotnického prostředku / účel použití:  

Zdravotnický prostředek ALPA Active gel kaštan je určen pro léčbu a zmírnění bolestí u onemocnění spojených s poruchami 

mikrocirkulace krve v nohou, bolesti a otoky nohou (tzv. těžké nohy). 

Zdravotnický prostředek ALPA Active gel kaštan je určen pro širokou škálu uživatelů bez jakýchkoliv zvláštních omezení, pokud jde o 

délku používání.  

Popis mechanismu účinku ALPA Active gel kaštan, vlastnosti z hlediska účinnosti a očekáváné klinické přínosy: 

Zdravotnický prostředek ALPA Active gel kaštan má vhodné kluzné vlastnosti díky své viskozitě a hustotě. 

Tyto parametry zajišťují optimální přenos sil při masáži, což má za následek pozitivní vliv na zlepšení krevního oběhu 

v nohách, zejména v okolí lýtek. 

Viskozita a hustota zdravotnického prostředku ALPA Active gel kaštan jsou vhodně zvoleny specificky pro masáž dolních 

končetin. Masáž nohou by měla být prováděna posuvnými pohyby zdola nahoru. Poté následuje aktivace žilních chlopní a 

cirkulace. Masáž prováděná tímto způsobem snižuje příznaky mikrocirkulačních poruch dolních končetin, jako je bolest, otok 

a pocit těžkosti. 

Masáž by měla být prováděna až do prvních známek absorpce a vymizení gelu. 

Fyzikální vlastnosti ALPA Active gel kaštan zabezpečují terapeutický účinek. Gel obsahuje základní látky na bázi vody, lihu, 

mentolu, ricinového oleje, gelotvorné přísady a extraktu kaštanu. Jeho unikátní chemické složení stanovuje viskozitu a hustotu gelu a 

zajišťuje tak dostatečný skluz při masáži. Obsah kaštanu také poskytuje další efekt v podobě příjemné a uvolňující vůně.   

Způsob použití: 

Gel je určen k zevnímu použití. Podle potřeby naneste na dlaň vhodné množství gelu vzhledem k velikosti masírovaného 

povrchu.  

Vmasírujte gel do prvních příznaků absorpce, několikrát denně. Masáž by měla být prováděna odspodu k horní části dolních 

končetin posuvnými pohyby. 

Po vymizení symptomů lze gel používat ještě po několik dní. 

POZNÁMKA; použití zdravotnického prostředku ALPA Active gel kaštan chrání pokožku před oděrem a jinými 

poškozeními, které mohou vzniknout při masáži bez použití kluzných látek. 

Kontraindikace: 

• Alergie na některou z obsažených složek. 

• Neaplikujte na rány a poškozenou kůži. 

• Nevhodné pro děti do 3 let. 

Upozornění: 

• Pokud příznaky přetrvávají nebo se zhoršují, vyhledejte lékařskou pomoc. 

• V případě vzniku jakýchkoli komplikací se poraďte s ošetřujícím lékařem. 

• Neaplikujte na oči a sliznice. 

• Nepoužívat v případě poškození plomby na tubě. 

• Při použití zdravotnického prostředku ALPA Active gel kaštan nebyly popsány nežádoucí žádné vedlejší účinky typu 

alergií, zvýšení bolestivosti atp. Lehké kožní podráždění (svědění) u přecitlivělých osob není na závadu. 

• Jakákoliv závažná nežádoucí příhoda, ke které došlo v souvislosti se zdravotnickým prostředkem, by měla být hlášena 

výrobci a příslušnému orgánu členského státu (www.sukl.cz). 

Složení: 

25 % Alcohol Denat., 6 % Aesculus Hippocastanum Seed Extract, 1 % Lubrajel Oil (Glycerin, Glyceryl Acrylate/Acrylic Acid 

Copolymer, Propylene Glycol, PVM/MA Copolymer), 0,7 % Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, 0,5 % Menthol, 

0,2 % Camphor, Aqua, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Triethanolamine, Parfum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, 

Cinnamal, Citral, Eugenol, d-Limonene, Linalool, CI 19140, CI 15985, CI 28440, CI 73015, CI 14720. 

Podmínky použití, skladování, dopravy a likvidace: 

Skladujte v suchu, při teplotě 5–25 °C, nevystavujte přímému slunečnímu záření. 



  

Uchovávejte mimo dosah dětí. 

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti. 

Po otevření spotřebujte do 12 měsíců, poté zlikvidujte. 

Výrobek je možné zlikvidovat naředěním vodou a spláchnutím do odpadu. 

Balení: 

Tuba 75 g 

Výrobce: 

ALPA, a.s. 

Hornoměstská 378 

594 01 Velké Meziříčí 

Česká republika 

www.alpa.cz 

Vysvětlení použitých symbolů: 
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