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Kick The Tick expert zestaw do bezpiecznego usuwania
kleszczy
 

Cena: 43,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 zestaw

Postać Aerozole

Producent ICB PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kick The Tick to zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy, przyczepionych do skóry ciała lub zwierząt. Jest to wyrób medyczny,
którego działanie polega na zamrożeniu i zatrzymaniu funkcji fizjologicznych kleszcza, przez co zmniejsza się możliwość przekazania
czynników chorobotwórczych na żywiciela w trakcie usuwania pasożyta.

W preparacie do usuwania kleszczy Kick The Tick zastosowano technologię APRF (Anti-Parasite Removal Film), umożliwiającą dokładne
pokrycie preparatem zarówno kleszcza, jak i całego miejsca jego przyczepienia. Efekt ten chroni przed rozerwaniem powłok ciała owada,
ograniczając przenoszenie zarazków.

Kleszcze i związane z nimi zagrożenia

Kleszcze mogą przenosić poważne choroby, które aktualnie stanowią duże zagrożenie na całym świecie. W Polsce najczęściej
rozpoznawane są borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu.

Borelioza jest szczególnie podstępną chorobą, gdyż w pierwszych fazach może przebiegać bezobjawowo. Po kilku tygodniach mogą
pojawić się symptomy w postaci okrągłego lub owalnego rumienia, a także objawy grypopodobne, senność czy zaburzenia równowagi.
Jeżeli ukąszenie kleszcza pozostanie niezauważone, a dojdzie do zakażenia, choroba może mieć różny przebieg, czasem pozostając w
ukryciu przez wiele lat, a następnie powodując objawy podobne do wielu innych schorzeń, przez co znacznie trudniej o diagnostykę.

Kleszczowe zapalenie mózgu może mieć postać bezobjawową, łagodną lub ciężką. Nieleczone może prowadzić do kalectwa, a czasem
także śmierci. Pierwszy etap choroby symptomami przypomina grypę, które po kilku dniach od ustąpienia, mogą powrócić, a dodatkowo
pojawiają się inne objawy, np. nudności, utrata przytomności lub zespół zapalenia opon mózgowych.

Kick The Tick to pierwsza pomoc w przypadku, gdy zauważymy przyczepionego do skóry kleszcza. Preparat działa zarówno na ludzie,
jak i na zwierzęta.
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Skład
Preparat do zamrażania kleszczy o składzie: izoheksadekan, mirystynian izopropylu, 1,1,1,2-tetrafluoroetan

Wskazania i działanie
KICK THE TICK expert ZESTAW DO BEZPIECZNEGO USUWANIA KLESZCZY jest wyrobem medycznym przeznaczonym do usuwania
kleszczy żerujących na skórze ludzi i zwierząt.

Zamraża i zatrzymuje wydzielanie zakaźnej śliny przez żerującego kleszcza
Chroni przed rozerwaniem ciała pasożyta podczas jego usuwania
Ogranicza możliwość transmisji czynników zakaźnych podczas wykonywania zabiegu
Nie zawiera pestycydów.
Został przebadany w testach toksykologicznych i dermatologicznych.
Zamrażanie żerującego kleszcza

 Technologia Anti-Parasite Removal Film tworzy trwałą powłokę, która zapobiega rozerwaniu kleszcza podczas jego
usuwania minimalizując ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym.
Zastosowanie wyrobu powoduje zamrożenie i zahamowanie wydzielania zakaźnej śliny przez żerującego kleszcza.

Usuwanie żerującego kleszcza
W zestawie jest przyrząd do usuwania kleszczy, który ułatwia sprawne i bezpieczne usuwanie pasożyta, co dodatkowo
ogranicza możliwość transmisji czynników zakaźnych podczas wykonywania zabiegu.

Nie wywołuje oparzeń skóry, może być stosowany u dzieci już od 3 roku życia
Ekonomiczne opakowanie, wystarcza do usunięcia do 40 kleszczy

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

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