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Wartix, środek do usuwania kurzajek, spray, 38 ml
wymrażanie
 

cena: 44,89 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 38 ml

Postać płyn

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Ból

Opis produktu
 

Działanie

Wartix oparty jest na metodzie szybkiego wymrażania. Płyn zamrażający aplikowany jest bezpośrednio na kurzajkę, która ulega
wymrożeniu aż po rdzeń. Po 10-14 dniach od wymrożenia kurzajka odpada, pozostawiając zdrowy, zregenerowany naskórek.

Zawartość38 ml

Sposób przechowywania30°C

Sposób użycia

NIE należy zdejmować plastikowego aplikatora z dozownika!

Zwróć kurzajkę ku górze tak, aby zmieściła się w komorze aplikatora (skierowanego ku dołowi). Następnie przyłóż aplikator, tak by
krawędzie komory szczelnie przylegały do skóry wokół kurzajki.

Trzykrotnie przyciśnij dozownik kciukiem, aby uwolnić płyn zamrażający. Przytrzymaj aplikator na kurzajce przez co najmniej 10 sekund.

Zdejmij aplikator z kurzajki. W tym momencie może wystąpić uczucie mrowienia lub niewielkiego bólu.

Po zastosowaniu należy oczyścić aplikator gazikiem czyszczącym znajdującym się w opakowaniu Wartix.

Jeżeli po zastosowaniu Wartix kurzajka jest uniesiona i/lub bardzo wrażliwa, można zakleić ją plastrem ochronnym znajdującym się w
zestawie.
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 Przeciwwskazania

Nie wolno stosować Wartix:

U dzieci poniżej 4. roku życia.

U chorych na cukrzycę lub z zaburzeniami krążenia.

W przypadku podrażnienia lub zapalenia skóry.

Jeżeli nie są Państwo pewni, że dana zmiana jest kurzajką.

W miejscach, w których występuje delikatna skóra, takich jak: twarz, szyja, pachy, biust i pośladki.

W leczeniu brodawek na narządach płciowych.

W leczeniu znamion, (owłosionych) pieprzyków i wszelkich innych zmian skórnych mających dziwny wygląd.

U osób, które są uczulone na zimno.

W skojarzeniu z inną metodą leczenia kurzajek.

Ostrzeżenia

Proces wymrażania może spowodować zaczerwienienie lub pojawienie się pęcherzyków na skórze, co jest zupełnie normalnym
zjawiskiem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Zbiornik pod ciśnieniem: chronić przed światłem słonecznym i nie eksponować na
temperatury przekraczające 50°C. Ogrzanie grozi wybuchem. Nie przekłuwać, nie palić (nawet po zużyciu). Skrajnie łatwopalny aerozol.
Nie rozpylać na otwarty płomień ani na rozżarzone materiały. Przechowywać z dala od źródeł zapłonu. Nie wdychać rozpylanej cieczy.
Zawartość pojemnika usunąć zgodnie z przepisami miejscowymi.

Działania niepożądane

Proces wymrażania może prowadzić do miejscowego występowania białych plamek na skórze (zmniejszenie pigmentacji skóry). Plamki
te stopniowo znikną. Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej ulotce może prowadzić do odmrożenia, uszkodzenia skóry lub
powstania blizn. Jeżeli dojdzie do stanu zapalnego i/lub jakichkolwiek powikłań, należy zgłosić się do lekarza.

Ciąża i laktacjaKobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem Wartix powinny skonsultować się z lekarzem. W razie
wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem!

Producent / Podmiot odpowiedzialny: GENEXO

Pozwolenie: DOC*
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