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KLESZCZ OUT - przyrząd do usuwania kleszczy
 

Cena: 21,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 op

Postać Sprzęt medyczny

Producent ALBERT POLSKA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Przyrząd służy do usuwania kleszczy z ciała człowieka oraz jadu po ukąszeniach owadów (komarów, pszczół, szerszeni itp),
żmij, skorpionów. Doskonale sprawdza się przy udzielaniu pierwszej pomocy
Dwa sposoby użycia:

do usuwania kleszczy – z ciała człowieka
do usuwania jadu po ukąszeniach owadów (komarów, pszczół, szerszeni itp), żmij, skorpionów.

Powstała w końcówce pompki próżnia powoduje “wyssanie” kleszcza z ciała i nie pozostawia żadnych części pasożyta w ciele
człowieka. Przyrząd jest najbardziej skuteczny we wstępnym okresie wszczepienia się kleszcza. W przypadkach bardziej
skomplikowanych należy niezwłocznie udać się do lekarza. Dzięki zastosowaniu bardzo szczelnej, gumowej uszczelki,
skuteczność działania pompki jest zagwarantowana na bardzo długi czas.

Przeciwwskazania
Nie używać przyrządu na zranionej skórze, w okolicach oczu, zewnętrznych narządach płciowych. Nie stosować u dzieci poniżej 3 lat.

Dawkowanie
1. Aby przygotować przyrząd do użycia, należy wcisnąć gumowy tłok do oporu.
2. Przyłożyć końcówkę do ciała w miejscu wszczepienia się kleszcza (wprowadzenia jadu).
3. Docisnąć przyrząd do ciała i tak utrzymując docisk, stopniowo, powoli odciągać tłok do odpowiedniej pozycji. Miejsce ukąszenia
powinno znajdować się w centralnej części przyłożenia końcówki.
4. Przytrzymać przyrząd w tej pozycji około 10-15 sekund, w razie potrzeby powtórzyć zabieg.
5. Zdezynfekować miejsce ukąszenia środkami odkażającymi.
6. Końcówkę przyrządu przemywać wodą z mydłem, zdezynfekować środkiem odkażającym.

Informacje dodatkowe

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/kleszcz-out-przyrzad-do-usuwania-kleszczy.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

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