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Lapis diabelski kamyk sztyft 1 szt.
 

Cena: 19,77 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1 szt. (laseczka)

Postać sztyft

Producent ARTUR GELLEN P.P.H.U."ART-TUR"

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Argenti nitras

Opis produktu
 

LAPIS diabelski kamyk
do usuwania brodawek
sztyft 1g

to innowacyjny, bezpieczny i sprawdzony wyrób medyczny w postaci aktywnego sztyftu, który pomaga w usunięciu zmian skórnych w
postaci brodawek wywołanych przez wirusy brodawek zwykłych (verrucae vulgares) oraz kłykcin kończystych (condylomata acuminata).

Skuteczność wyrobu medycznego Lapis Diabelski kamyk, została potwierdzona przez lekarzy i zadowolonych pacjentów.
Sztyft zawiera 97cz. azotanu srebra oraz 3cz. azotanu potasu.

Należy zachować szczególne środki ostrożności przy aplikacji, nie stosowac na zdrową skórę, nie stosować na brodawki łojotokowe i
wodne , piegi, ciemne plamy i znamiona na skórze.
Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego, nie stosować na obszary unaczynione, błony śluzowe, okolice oczu.

Wskazania
Sztyft azotanu srebra (Stilus argenti nitrici) jest stosowany pomocniczo w leczeniu niektórych zmian skórnych pochodzenia wirusowego:
brodawek zwykłych (verrucae vulgares) oraz kłykcin kończystych (condylomata acuminata). Przyśpiesza ziarninowanie i epitelializację i
tym samym skutecznie wspomaga gojenie uszkodzonej skóry.

STOSOWANIE
Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem należy:
Założyć okulary ochronne. Zaleca się także stosowanie rękawic ochronnych (np. lateksowych). Zdjąć z produktu zatyczkę ochronną.
Usunąć cienką, kolorową warstwę parafiny która chroni sztyft przed wilgocią z powietrza. Z czubka sztyftu na długości ok. 3-4 mm.
bardzo delikatnie zeskrobać kolorową warstwę zielonej parafiny ostrym nożem, tak by nie uszkodzić sztyftu. Nie wdychać pyłu.
Ostrożnie pocierać powierzchnię brodawki (kurzajki) sztyftem ruchami kołowymi przez kilka sekund. Naturalna wilgotność dotkniętego
miejsca po kilku minutach rozpocznie reakcję z azotanem srebra, co przejawi się sczernieniem w miejscu aplikacji. Nie dopuścić do
kontaktu ze zdrową skórą. Po 24 godzinach od aplikacji można przyśpieszyć gojenie poprzez usunięcie powstałej czarnej plamy np.
przez oszlifowanie przy pomocy pumeksu. Zabieg powtarzamy, aż do całkowitego zniknięcia defektu skórnego kurzajki. Każdorazowo
po aplikacji sztyft chronić przed wilgocią z powietrza przez możliwie szybkie założenie zatyczki ochronnej.
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stosowac ściśle wg instrukcji zawartych w ulotce dołączonej do opakowania.
Nie stosowac u dzieci poniżej 4 roku życia.
Chronic sztyft przed wilgocią, po użyciu dokładnie zamknąć opakowanie.
U kobiet w ciąży lub karmiących zastosowanie sztyfiku nalezy skonsultowac z doświadczonym lekarzem.

PRZECHOWYWANIE:
Przechowywać w miejscu suchym, w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla małych dzieci.

OPAKOWANIE
opakowanie zawiera 1 sztyft oraz ulotkę z instrukcją stosowania i ostrzeżenia dla stosującego.
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