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Undofen Krioterapia aer.naskórę 50ml
 

cena: 44,08 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać aer.na skórę

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania:

Przeznaczony do usuwania brodawek i kurzajek.

Działanie:

Oparty na takiej samej technice zamrażania, jaką stosują lekarze. Pozwala ona na skuteczne i
szybkie usunięcie brodawki z użyciem metody precyzyjnego zamrażania. Brodawka (kurzajka)
zazwyczaj odpada w ciągu 10-14 dni po jednorazowym zastosowaniu. Do tego czasu pod
spodem odtwarza się zdrowy naskórek.

Sposób użycia:

1. Umieścić aplikator piankowy w uchwycie.
2. Wcisnąć trzymany za uchwyt aplikator do pojemnika z aerozolem na 3 sekundy.
3. Odczekać 20 sekund po nasyceniu pianki aby dodatkowo zredukować temperaturę.
4. Przyłożyć biały czubek aplikatora piankowego:

- do brodawki zwykłej (dłoni) na 20 sekund;
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- do brodawki stopy - na 40 sekund.

W przypadku leczenia brodawek (kurzajek) stóp należy użyć dołączonego pilniczka, aby
optymalnie przygotować miejsce leczenia - dodatkowe instrukcje przedstawiono w ulotce
zawierającej instrukcję użytkowania.

Skład:

Pojemnik z aerozolem, zawierający nieszkodliwą dla środowiska mieszankę eteru
dimetylowego i propanu CE 0344 - 1 szt.
Uchwyt wielokrotnego użytku na aplikator piankowy - 1 szt.
Aplikatory piankowe jednorazowego użytku - 12 szt.
Pilniczek wielokrotnego użytku CE - 1 szt.
Ulotka informacyjna - 1 szt.

 

Przeciwwskazania:

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

Nie stosować na skórze podrażnionej, zaczerwienionej lub zainfekowanej.

Nie stosować na brodawkach owłosionych, znamionach, ciemnych pieprzykach, skórze o
zmienionym kolorze lub skórze z nieprawidłowościami.

Produkt nie jest przeznaczony dla diabetyków i kobiet w ciąży.

W przypadku osób z zaburzeniami krążenia, przed użyciem skonsultować się z lekarzem.

Jeśli nie ma pewności, że zmiana na skórze jest brodawką, należy skonsultować się z
lekarzem.

Jeśli blisko siebie znajduje się kilka brodawek, należy usuwać tylko jedną na raz.

Nie powtarzać leczenia przed upływem 2 tygodni.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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