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Undofen Krioterapia na kurzajki/brodawki, 50 ml (12 aplikacji)
 

cena: 39,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 50 ml

Postać płyn

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Ból

Opis produktu
 

Działanie

Undofen Krioterapia usuwa brodawki za pomocą tej samej metody zamrażania, której używają lekarze:

Undofen Krioterapia natychmiastowo zamraża brodawkę aż do korzenia. Po przyłożeniu aplikatora piankowego do brodawki skóra może
stać się biała i może wystąpić lekki ból i pieczenie, będące reakcja na zamrażanie. Po odsunięciu aplikatora prawidłowy kolor skóry
powróci. Uczucie pieczenia i niewielkiego bólu natychmiast się zmniejszy i powinno zaniknąć w ciągu kilku godzin.

Kiedy zamrażany obszar odtaje, może pojawić się zaczerwienienie. W wyniku zamrażania w ciągu kilku dni pod brodawka pojawi się
pęcherz, który może nie być widoczny gołym okiem. Zamrożona brodawka powinna stopniowo zaniknąć lub odpaść po około 10-14
dniach, odsłaniając nowy, zdrowy naskórek.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Sposób użycia

Trzymając niebieski koniec aplikatora piankowego pomiędzy kciukiem i palcem wskazującym, ścisnąć, aż pojawi się niewielki otwór.
Wsunąć aplikator piankowy na wystający fragment uchwytu, tak aby fragment ten nie był widoczny.

Przytrzymać pojemnik z aerozolem w pozycji pionowej, skierowany od siebie, z daleka od ognia, źródeł ciepła, bezpośredniego działania
promieni słonecznych i jakichkolwiek źródeł energii elektrycznej. Umieścić uchwyt z aplikatorem piankowym w otworze na czubku
pojemnika z aerozolem, tak aby aplikator piankowy nie był widoczny. Przytrzymując pojemnik z aerozolem jedną ręką od dołu, drugą ręką
mocno wcisnąć uchwyt na aplikator w dół i przytrzymać przez 3 sekundy (liczyć od 21 do 23). Podczas przyciskania z pojemnika będzie
wydobywał się syczący dźwięk. Usunąć uchwyt z aplikatorem piankowym z zaworu. Aplikator piankowy jest nasączony zimnym płynem,
wiec nastąpi kondensacja, która nie jest szkodliwa.
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 Po nasączeniu aplikatora piankowego należy odczekać 20 sekund aby dodatkowo obniżyć jego temperaturę, co zapewni większą
skuteczność preparatu Undofen Krioterapia.

Po odczekaniu 20 sekund delikatnie przycisnąć aplikator piankowy do brodawki. W przypadku brodawek zwykłych: przytrzymać aplikator
przez 20 sekund.  W przypadku brodawek stóp: przytrzymać aplikator przez 40 sekund skuteczność preparatu Undofen  Krioterapia.

Utrzymać stały kontakt preparatu z leczonym miejscem. Aplikator piankowy należny przyciskać do leczonego miejsca przez czas
wskazany powyżej. W wyniku zamrażania wystąpi lekkie uczucie bólu i pieczenia. Po zastosowaniu preparatu należny odczekać 2
minuty przed zdjęciem aplikatora piankowego przez chusteczkę z uchwytu. Należy wyrzucić aplikator piankowy po jednym użyciu. Nie
używać tego samego aplikatora ponownie. Nie dotykać czubka aplikatora gołymi rekami, aby nie zarazić skóry wirusem brodawczaka.

Przeciwwskazania

Nie stosować w miejscach, gdzie skóra jest cienka lub wrażliwa, na przykład na twarzy, szyi, pod pachami, na gruczołach sutkowych, i
narządach płciowych.

Nie stosować na skórze z podrażnieniami ani na skórze zainfekowanej, zaczerwienionej bądź wykazującej jakiekolwiek oznaki zapalenia,
takie jak swędzenie lub opuchlizna.

Nie stosować na brodawkach owłosionych, znamionach, ciemnych pieprzykach, skórze o zmienionym kolorze ani na skórze, na której
występują jakiekolwiek inne nieprawidłowości.

Ostrzeżenia

Jeśli nie ma pewności, ze zmiana na skórze jest brodawka, należy skonsultować się z lekarzem.

Produkt jest przeznaczony jedynie do użytku zewnętrznego; nie należy go połykać ani wdychać; używać tylko w przewiewnych
miejscach.

Umyć ręce natychmiast po użyciu.

Preparatu Undofen Krioterapia należy używać jedynie za pomocą specjalnego aplikatora piankowego znajdującego się w zestawie.

Należy używać tylko jednego aplikatora dla każdej brodawki i nie należy używać go więcej niż raz.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: OMEGA PHARMA

Pozwolenie: CE*
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