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Help4skin Brodawki i kurzajki, 50 ml
 

Cena: 38,63 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 ml

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis
Preparat do usuwania brodawek i kurzajek metodą krioterapii (całkowitego wymrożenia do korzenia), wykorzystywaną przez lekarzy.
Polega na całkowitym wymrożeniu zmian w bardzo krótkim czasie, co uruchamia naturalny proces ich usuwania. Zamrożona brodawka
powinna stopniowo zaniknąć lub odpaść po około 10 dniach, odsłaniając nowy, zdrowy naskórek. Jednorazowy zabieg wystarcza
zazwyczaj do usunięcia problemu, z wyjątkiem przypadków szczególnie opornych brodawek lub kurzajek. W takich przypadkach
konieczne będzie powtórzenie zabiegu po upływie dwóch tygodni.

Zastosowanie
Brodawki i kurzajki.

Skład
Dimethyl Ether, Liquid Propane Gas.

Przechowywanie
Z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskier, otwartego ognia lub innych źródeł zapłonu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się ze wskazaniami opisanymi w ulotce informacyjnej i zachować ją na przyszłość.
Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat.
Produkt nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z cukrzycą lub zaburzeniami krążenia.
W razie zaburzeń krążenia przed wykonaniem zabiegu należy poradzić się lekarza.
Nie stosować w okresie ciąży lub karmienia piersią.
Nie stosować na podrażnionej lub zakażonej skórze. W razie wątpliwości dotyczących leczonej części ciała przed wykonaniem
zabiegu należy poradzić się lekarza.
Nigdy nie stosować produktu na skórze z ciemnymi przebarwieniami, znamionami barwnikowymi, znamionami wrodzonymi lub
nietypowymi, owłosionymi naroślami podobnymi do brodawek lub kurzajek.
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Nie stosować wyrobu w szczególnie wrażliwych obszarach skóry (twarz, podbródek, pacha, sutek, odbyt, narządy rozrodcze,
usta, nos, wargi, uszy i okolice oczu).
Nie stosować w skojarzeniu z innymi preparatami przeznaczonymi do usuwania brodawek.
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