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Lapis - Diabelski Kamyk do usuwania brodawek (kurzajek)
sztyft 1 g
 

Cena: 19,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 g

Postać Sztyfty

Producent SALUS INTERN

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Argenti nitras

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Lapis Diabelski Kamyk do usuwania brodawek w postaci sztyftu to produkt z azotanem srebra i azotanem potasu,
który należy stosować z zachowaniem szczególnej ostrożności. Sztyft przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, a chęć jego
zastosowania u dzieci w wieku powyżej 4 lat należy omówić z lekarzem. Na co jest Lapis Diabelski Kamyk? Wskazaniem do stosowania
wyrobu medycznego są brodawki zwykłe (kurzajki) oraz kłykciny kończyste. W skład sztyftu Lapis Diabelski Kamyk wchodzi azotan
srebra, który przyspiesza ziarninowanie oraz epitelializację, dzięki czemu wspomaga gojenie uszkodzeń skóry.

W opakowaniu znajduje się 1 g sztyftu Lapis Diabelski Kamyk do usuwania brodawek. W skład wyrobu medycznego wchodzi 97 części
azotanu srebra oraz 3 części azotanu potasu. Produkt należy stosować dokładnie w sposób, jaki podany został w dołączonej do
opakowania ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej.

Wyrób medyczny Lapis Diabelski Kamyk należy stosować wyłącznie w okularach ochronnych, poza tym dobrze również stosować
lateksowe rękawice. Po założeniu okularów i rękawic ochronnych, należy zdjąć zatyczkę ochronną ze sztyftu, a następnie usunąć cienką
warstwę parafiny, która zabezpiecza produkt przed niekorzystnym działaniem wilgoci. Następnie należy końcówką sztyftu pocierać
brodawkę (kurzajkę) kołowymi ruchami. Wystarczy jedynie czynność tą wykonywać przez kilka sekund. W czasie aplikacji należy
uważać, aby sztyftem nie dotknąć powierzchni zdrowej skóry. Po kilku minutach w miejscu zastosowania sztyftu pojawi się sczernienie,
co będzie efektem reakcji azotanu srebra z wilgocią. Po 24 godzinach można delikatnie usunąć sczernienie, np. wykorzystując pumeks. 
Stosowanie sztyftu Lapis Diabelski Kamyk należy powtarzać, aż do momentu całkowitego zniknięcia brodawki. Każdorazowo po
zastosowaniu wyrobu medycznego należy zabezpieczyć go przed wilgocią, zakładając na niego zatyczkę ochronną. Jeśli po
zastosowaniu produktu pojawi się silny ból, należy skonsultować się z lekarzem. W czasie stosowania Lapis Diabelski Kamyk należy
uważać, gdyż produkt może pozostawiać zabrudzenia odzieży.

Lapis Diabelski Kamyk do usuwania brodawek posiada również przeciwwskazania do stosowania. Produkt nie powinien być
stosowany w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek z jego składników. Z wyrobu medycznego nie powinno się korzystać na miejsca
silnie ukrwione i nie jest przeznaczony do stosowania na błony śluzowe. Nie należy aplikować go na brodawki łojotokowe i brodawki
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wodne. Przeciwwskazaniem do stosowania Lapis Diabelski Kamyk do usuwania brodawek są również zmiany zlokalizowane w bliskiej
okolicy oczu. Produkt nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 4 lat, a jego stosowanie u dzieci starszych zawsze wymaga
wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią również powinny skonsultować się z
lekarzem w kwestii stosowania wyrobu. Lapis Diabelski Kamyk w postaci sztyftu nie powinien być aplikowany również na znamiona,
piegi, czy też ciemne plamy na skórze.

Skład
Sztyft zawiera: azotan srebra 97 części, azotan potasu 3 części.

Wskazania i działanie
Wyrób medyczny stosowany do usuwania zmian rozrostowych skóry o charakterze brodawek zwykłych. Azotan srebra stanowiący
podstawowy składnik sztyftu skutecznie wspomaga gojenie uszkodzeń skóry. Sztyft azotanu srebra jest stosowany pomocniczo w
leczeniu niektórych zmian skórnych pochodzenia wirusowego: brodawek zwykłych oraz kłykcin kończastych.

Przeciwwskazania
Nie stosować produktu na błony śluzowe oraz miejsca silnie ukrwione. Nie wolno stosować również produktu w przypadku zmian
zlokalizowanych
w okolicy oczu . Należy chronić oczy przed dostaniem się produktu (okulary ochronne). W razie przypadkowego dostania się produktu na
błony śluzowe należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia silnego pieczenia lub bólu, należy
skonsultować się z lekarzem. Produkt może pozostawić zabrudzenia na odzieży.

Dawkowanie
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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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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