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Help4Skin Kurzajki i Brodawki 50 ml
Cena: 44,55 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Produkt dostępny

Opakowanie

50 ml

Postać

Aerozole

Producent

POLPHARMA

Rodzaj rejestracji

Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
Skład
Dimetyloeter i płynny propan.
Wskazania i działanie
Krioterapia opatentowaną metodą VERRUKILL® to bezpieczny, skuteczny i praktyczny sposób rozwiązania problemu brodawek
i kurzajek w warunkach domowych.
Polega na całkowitym wymrożeniu zmian w bardzo krótkim czasie, co uruchamia naturalny proces ich usuwania. Zamrożona
brodawka powinna stopniowo zanikać 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
wypadkach konieczne będzie powtórzenie zabiegu po upływie dwóch tygodni.
Help4Skin brodawki i kurzajki jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia.
Wyrób wystarcza na 12 aplikacji.
Przeciwwskazania
KIEDY NIE STOSOWAĆ WYROBU MEDYCZNEGO Help4Skin BRODAWKI I KURZAJKI
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.
Nie stosować wyrobu w szczególnie wrażliwych obszarach skóry (twarz, podbródek, pacha, sutek, odbyt, narządy rozrodcze,
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usta, nos, wargi, uszy i okolice oczu).
Nie stosować w skojarzeniu z innymi preparatami przeznaczonymi do usuwania brodawek.
Dawkowanie
Brodawki zwykłe i kurzajki: zazwyczaj wystarcza jeden zabieg. W razie konieczności zabieg należy powtórzyć po upływie 2 tygodni. Jeśli
po 4 zabiegach nie dojdzie do poprawy, należy zgłosić się do lekarza. Kurzajki są zwykle bardziej oporne na leczenie. Konieczne może
być powtórzenie zabiegu 3–4 razy w odstępach dwutygodniowych. Jeśli po 4 zabiegach nie dojdzie do poprawy, należy zgłosić się do
lekarza.
Skupisko brodawek: zaleca się przeprowadzenie zabiegów osobno w obrębie każdej brodawki w odstępach dwutygodniowych.
Działania niepożądane
W przypadku zabiegów wymrażania może dojść do przemijającego odbarwienia skóry. Skóra stopniowo wróci do normy. Nieprawidłowe
użytkowanie produktu niezgodnie z instrukcjami podanymi w tej ulotce informacyjnej może doprowadzić do zbyt głębokiego
zamrożenia, prowadzącego do powstania blizn i uszkodzenia znajdujących się poniżej nerwów. Nadmierne zamrożenie może
doprowadzić do uszkodzenia tkanki wokół brodawki. Nie przytrzymywać aplikatora na brodawce zwykłej dłużej niż przez 20 sekund. W
przypadku kurzajek (z wyjątkiem występujących na palcach i sklepieniu stopy) nie przytrzymywać aplikatora na skórze dłużej niż przez
40 sekund.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.

Galeria
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