
Er akupunkturplastre sikre?
Magnet terapi har været anvendt i årtier i 
Asien og har nu vundet indpas i Europa. 
Det er et naturprodukt med meget få bivirk-
ninger for en menneskekrop.

Hvordan anvendes akupunkturplastre?
Et eller flere akupunkturplastre kan placeres 
direkte over området med smerten, eller 
endnu bedre på et af de kendte akupunktur-
punkter, som du kan se på oversigten. Se 
venligst bagsiden af folder.
Du kan også gå ind på Droge.dk/atlas og 
downloade et atlas over samtlige akupunk-
turpunkter på menneskes krop.

Hvor længe skal akupunkturplastret
sidde på kroppen? 
Akupunkturplastre kan sidde mellem 24-48 
timer, men styrken aftager gravis.
Du kan sagtens erstatte med et nyt efter 24 
timer. Den normale behandlingstid er 4-7 
dage, men ved længerevarende smerter 
kan det forlænges til 4-8 uger.

Kan jeg bade bade og svømme med et 
plaster påsat?
JA, du kan sagtens bade eller svømme 
med et påsat plaster, men sidder det ikke 
helt fast, vil det begynde at løsne sig.

Kan et plaster genbruges og / eller deles 
med andre?
Af hensyn til hygiejne bør man IKKE bruge 
det samme plaster på flere personer. 
Plastéret mister gradvis sin styrke efter 24 
timer, så det optimale er at anvende et nyt.

Hvordan påsættes plasteret?
Sørg for at huden er helt tør og ren, aftag 
så bagsiden af plasteret og tryk det hårdt 
på punktet på huden i ca. 20 sekunder.

Hvor mange plastre skal der anvendes?
Mere end et plaster kan anvendes ad gan-
gen; det kommer an på hvor stort et område  
og hvor smerten er.

Behøver jeg at sætte plastre på alle de 
foreslåede akupunktur punkter? 
Punkterne er kun forslag. Vælg de punkter, 
du mener vil virke bedst for dig. Hvis du 
føler ubehag ved et bestemt punkt, kan du 
sagtens flytte det lidt væk.

Er et plaster stadig effektiv, selv om det 
anvendes lidt væk fra de forslåede 
akupunkturpunkter?
Det reelle effektive område er 4-5 gange et 
plasters omkreds, så det er okey at være 
lidt fra, men det er klart at det optimale, er 
altid spot on i median punktet.

Hvornår kan jeg påsætte et nyt plaster 
på samme punkt?
Tillad håden at ånde lidt, før end du sætter 
et nyt plaster på. Sørg ALTID for at huden 
er tør og rengjort, inden du fortsætter at 
påsætte et nyt plaster.

Hvordan fjernes plasteret?
Træk det forsigtig af og eventuelle rester 
kan fjernes med renselosion eller sæbe og 
vand.
Plasteret kan afgive svag farve, som vil 
forsvinde efter få dage.

Kan plasteret anvendes af alle?
ADVARSEL: Brug ikke plasteret såfremt du 
har pacemaker eller på maven, hvis du er 
gravid.  Plasteret er KUN til udvortes brug.

Droge
Konsultér altid din læge ved eventuelle 
lidelser.En brændende fornemmese, kan 
godt forekomme, men det skyldes kun, 
fordi plastret påvirker kroppens selvhelende 
energier. Der kan også forekomme kløen 
under eller efter brug.

ØNSKER DU YDERLIGE VIDEN OM 
KROPPENS MEDIANPUNKTER, KAN DU 
SE MERE PÅ: WWW.DROGE.DK/ATLAS 




