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KICK the TICK EXPERT zestaw do bezpiecznego usuwania
kleszczy
 

Cena: 23,90 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt. (zestaw)

Postać zest.

Producent ICB PHARMA SP. J.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Kick the Tick, Expert, zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy, 1 sztuka

Zestaw przeznaczony do usuwania kleszczy przyczepionych do skóry ludzi i zwierząt. Działanie KICKT THE TICK polega na zamrożeniu i
zatrzymaniu funkcji fizjologicznych żerującego kleszcza, przez co hamuje możliwość przekazania czynników chorobotwórczych
podczas usuwania pasożyta.
Zamrożenie miejsca przyczepienia powoduje ponadto miejscowe znieczulenie i łagodzi ból związany z zabiegiem usuwania kleszcza.

Technologia APRF (Anti-Parasite Removal Film) zastosowana w wyrobie KICK THE TICK powoduje dokładne pokrycie preparatem
kleszcza i miejsca przyczepienia pasożyta. Uzyskany efekt chroni przed rozerwaniem powłok ciała pasożyta, skutecznie ograniczając
ryzyko przeniesienia zarazków.

Zastosowanie: w profilaktyce chorób odkleszczowych, m.in.: boreliozy, kleszczowego zapalenia mózgu, babeszjozy. Niezbędny w
domowej apteczce w miesiącach: od marca do końca listopada.

Sposób użycia: zamroź kleszcza, a nastpnie przy pomocy odpowiednio dobranej końcówki przyrządu do usuwania kleszczy należy
mocno uchwycić przyczepionego kleszcza jak najbliżej powierzchni skóry. Zdecydowanym ruchem ku górze wyciągnąć kleszcza.
Sprawdzić czy w miejscu wkłucia nie pozostały jeszcze fragmenty ciała kleszcza. Zdezynfekować miejsce po usunięcia kleszcza.
Dokonać utylizacji usuniętego kleszcza lub umieścić w probówce w celu wykonania badań labolatoryjnych. Po użyciu przyrządu należy
go zdezynfekować oraz dokładnie umyć ręce lub zdezynfekować.

Składniki: izoheksadekan+mirystynian izopropylu, 1,1,1,2-tetrafluoroetan (gaz pędny).

Ważne wskazówki:
Bezpieczny dla ludzi i zwierząt, nie zawiera środków owadobójczych.
Zawartość zestawu zawiera ok. 60 dawek, to pozwala na bezpieczne usunięcie do 40 kleszczy.
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