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Undofen krioterapia 50 ml
 

Cena: 42,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Aerozole

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Undofen Krioterapia to produkt, który może być stosowany u pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci od 4. roku życia. 
Na co jest Undofen Krioterapia? Wskazaniem do stosowania tego wyrobu medycznego jest leczenie kurzajek w warunkach domowych.
Działanie Undofen Krioterapia polega na zamrażaniu kurzajki aż do korzenia, co pozwala usunąć ją w 4 prostych krokach. yykorzystać
Można go wykorzystać, by usuwać kurzajki na skórze dłoni i stóp. Preparat usuwa różne rodzaje brodawek, w tym zarówno te niewielkie,
jak i większe. Mniejsze kurzajki Undofen Krioterapia usuwa już po pierwszym zabiegu, natomiast przy większych brodawkach konieczne
może być kilkukrotne wymrażanie.

W opakowaniu znajduje się jeden pojemnik z aerozolem o pojemności 50 ml, w składzie którego znajduje się mieszanka eteru
dimetylowego oraz propanu CE 0344, a oprócz tego 12 aplikatorów piankowych oraz pilniczek i uchwyt do aplikatorów. Zestaw Undofen
Krioterapia obejmuje również ulotkę informacyjną, z którą należy się zapoznać, zanim pacjent zaaplikuje preparat.

Przed zastosowaniem Undofen Krioterapia należy dokładnie wymoczyć skórę z brodawką w ciepłej wodzie, a następnie osuszyć ją i
zetrzeć pilniczkiem zrogowaciały naskórek, który znajduje się w okolicy brodawki. Następnie zaleca się umieszczenie aplikatora
piankowego Undofen Krioterapia w specjalnym uchwycie oraz wciśnięcie go do pojemnika z aerozolem na około 3 sekundy. Po
odczekaniu około 20 sekund na nasycenie się pianki i zredukowanie temperatury można przyłożyć czubek aplikatora piankowego w
miejsce, gdzie pojawiła się brodawka. Przy brodawkach zwykłych aplikator powinien dotykać skóry przez 20 sekund, natomiast w
przypadku brodawek na stopach należy trzymać go na skórze przez 40 sekund. Po aplikacji wyrobu medycznego Undofen Krioterapia na
brodawkę skóra może stać się biała. Nie jest wykluczony również lekki ból, czy pieczenie, co może być efektem reakcji skóry na
zamrażanie. Gdy jednak pacjent odsunie aplikator od skóry, wspomniane dolegliwości powinny zniknąć, a prawidłowy kolor skóry
powróci.

Po wymrożeniu Undofen Krioterapia kurzajki odpadają zwykle po 10–14 dniach od zastosowania. Jeśli tak się nie stanie, zabieg należy
powtórzyć, jednak jeden aplikator piankowy powinien być używany jeden raz (jest to produkt jednorazowy, w przeciwieństwie do jego
uchwytu czy pilniczka)
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Nie każdy pacjent powinien stosować Undofen Krioterapia, gdyż ten ma również przeciwwskazania. Preparatu nie powinny stosować
osoby z nadwrażliwością na jego składniki, poza tym przeciwwskazaniem jest wiek poniżej 4. lat. Z wyrobu medycznego nie powinny
korzystać kobiety w ciąży, poza tym jego stosowania nie zaleca się diabetykom. Undofen Krioterapia nie powinien być aplikowany na
znamiona, ciemne pieprzyki, czy też na brodawki owłosione. Jeśli natomiast pacjent ma słabe krążenie krwi, powinien skonsultować się
z lekarzem, zanim zastosuje ten wyrób medyczny. Preparat nie powinien być aplikowany w miejscach z cienką i wrażliwą skórą, poza
tym nie należy aplikować go na skórę podrażnioną, czy też objętą stanem zapalnym.

Skład
Undofen Krioterapia to zestaw, na który składają się: 

pojemnik z aerozolem o poj. 50 ml, zawierający nieszkodliwą dla środowiska mieszankę eteru dimetylowego i propanu CE 0344
12 aplikatorów piankowych jednorazowego użytku (do 12 zastosowań)
uchwyt wielokrotnego użytku na aplikator piankowy
pilniczek wielokrotnego użytku CE
ulotka informacyjna

Wskazania i działanie

Wyrób medyczny na kurzajki Undofen Krioterapia pozwala na samodzielne usuwanie kurzajek w zaciszu własnego domu, bez
konieczności udawania się do lekarza – zazwyczaj już jeden zabieg umożliwia całkowite jej usunięcie. Wymrażanie kurzajek
sprawia, że te odpadają po 10–14 dniach od zastosowania preparatu, a zestaw 12 jednorazowych aplikatorów zabezpiecza
przed przenoszeniem wirusa HPV.
Preparat na kurzajki można stosować u dzieci już od 4 roku życia.
Odpowiedni do usuwania kurzajek na skórze dłoni i stóp.

Przeciwwskazania
Podobnie jak inne preparaty na kurzajki, tak i Undofen Krioterapia nie może być stosowany na skórze wrażliwej i podrażnionej. Wszelkie
znamiona, ciemne pieprzyki, owłosione brodawki wykluczają zastosowanie preparatu. Wyrób medyczny na kurzajki Undofen Krioterapia
nie jest przeznaczony dla kobiet w ciąży i diabetyków. Nie może być stosowany u dzieci poniżej 4. roku życia. Osoby ze słabym
krążeniem krwi przed użyciem preparatu powinny skonsultować się ze swoim lekarzem.

Dawkowanie

Środek na brodawki Undofen Krioterapia usuwa różne rodzaje brodawek. O ile mniejsze kurzajki jest w stanie zlikwidować już po
pierwszym zabiegu, o tyle duże mogą wymagać więcej niż jednego zastosowania preparatu. Jeżeli wymrażanie kurzajek nie
powiedzie się za pierwszym razem i kurzajka nie zniknie po 10–14 dniach, zabieg można bezpiecznie powtórzyć. Ale uwaga!
Aplikatora piankowego można użyć tylko raz, a następnie należy go wyrzucić.
Preparat na kurzajki Undofen Krioterapia nie może być stosowany w miejscach, gdzie skóra jest cienka lub wrażliwa, takich jak:
twarz, szyja, pachy, piersi, pośladki i narządy płciowe. Nie powinien być stosowany na podrażnioną skórę oraz obszary
zainfekowane, zaczerwienione lub wykazujące jakiekolwiek oznaki stanu zapalnego. Preparatu nie można stosować na
owłosionych brodawkach, znamionach, ciemnych pieprzykach oraz na skórze o zmienionym kolorze.
Przed leczeniem dobrze jest najpierw wymoczyć skórę w ciepłej wodzie przez około 5 minut, a następnie zetrzeć pilniczkiem
zrogowaciały naskórek w okolicy brodawki. Aby wykonać zabieg, należy umieścić piankowy aplikator w uchwycie. Następnie
wcisnąć trzymany za uchwyt aplikator do pojemnika z aerozolem na 3 sekundy i odczekać 20 sekund po nasyceniu pianki, aby
dodatkowo zredukować temperaturę. Na koniec należy przyłożyć biały czubek aplikatora piankowego do brodawki.

w przypadku brodawek zwykłych: przytrzymać aplikator przez 20 sekund
w przypadku brodawek stóp: przytrzymać aplikator przez 40 sekund

Po przyłożeniu aplikatora piankowego do brodawki skóra może stać się biała i mogą wystąpić lekkie ból i pieczenie, będące
reakcją na zamrażanie. Po odsunięciu aplikatora prawidłowy kolor skóry powróci. Uczucie pieczenia i niewielkiego bólu
natychmiast się zmniejszy.

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