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Undofen Pro Pen terapia kwasowa TCA 0,35 ml
 

Cena: 46,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Undofen Pro Pen z 40% TCA jest produktem przeznaczonym do leczenia kurzajek i brodawek, który daje
natychmiastowy efekt po aplikacji, a przy tym jest bezbolesny i łatwy w użytkowaniu. Undofen Pro Pen ma innowacyjny aplikator, który
umożliwia precyzyjne nałożenie preparatu na kurzajkę lub brodawkę, dzięki czemu cała procedura jest bezpieczna i skuteczna zarazem.
Ten wyrób medyczny może być stosowany przez osoby dorosłe, poza tym możliwa jest jego aplikacja na kurzajki u dzieci w wieku
powyżej 4. lat.

Na co jest Undofen Pro Pen? Wskazaniem do stosowania preparatu są kurzajki/brodawki. Produkt pozwala na pozbycie się ich w
warunkach domowych już po kilku aplikacjach. Zwykle wystarcza
1–6 aplikacji Undofen Pro Pen, aby problem kurzajkę usunąć, przy czym już po pierwszym nałożeniu żelu efekty są widoczne
natychmiast. Wyrób medyczny Undofen Pro Pen jest przeznaczony do aplikowania wyłącznie na brodawki na dłoniach i stopach.

W opakowaniu znajduje się aplikator z kwasem TCA Undofen Pro Pen. W skład żelu wchodzi kwas trójchlorooctowy (TCA) i woda.
Preparat należy stosować wyłącznie po wcześniejszym zapoznaniu się z treścią jego ulotki i stosując się do zawartych tam wskazówek.
Zalecane dawkowanie Undofen Pro Pen na kurzajki/brodawki to aplikacja produktu 1 raz w tygodniu. Żel można aplikować do czasu
zniknięcia kurzajki/brodawki, jednak maksymalnie przez 6 tygodni. Aby uzyskać lepsze efekty terapii, zaleca się każdorazowo moczenie
miejsca z brodawką/kurzajką (np. dłoni, stopy) w ciepłej wodzie bezpośrednio przed planowaną aplikacją tego wyrobu medycznego. Po
wymoczeniu skóry należy dokładnie osuszyć ją ręcznikiem, a następnie nałożyć żel. Zaleca się ochronę skóry, na którą aplikowany jest 
Undofen Pro Pen przed działaniem słońca przez minimum 30 dni po zabiegu – pozwoli to zmniejszyć ryzyko powstawania podrażnień i
przebarwień skóry.

Wyrób medyczny Undofen Pro Pen może wywoływać efekty uboczne. Po około dwóch dniach terapii powierzchnia kurzajki może
ściemnieć, co jest naturalne i wskazuje na gojenie się zmiany. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać lekkie mrowienie, jednak zazwyczaj
objaw ten szybko znika.

Nie każdy pacjent powinien stosować Undofen Pro Pen, gdyż wyrób – mimo swojej skuteczności – ma też przeciwwskazania.
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Preparatu nie powinny stosować osoby z nadwrażliwością na kwas TCA, poza tym produkt nie powinien być aplikowany u dzieci w wieku
poniżej 4. lat. Stosowanie Undofen Pro Pen nie jest wskazane w przypadku pacjentów zmagających się z cukrzycą bądź problemami z
krążeniem. Nie należy też stosować tego wyrobu medycznego na kurzajki na innych częściach ciała niż dłonie/stopy. Żelu nie należy
aplikować też na rany oraz na skórę podrażnioną. Jeżeli natomiast pacjentka jest w ciąży lub karmi dziecko piersią, powinna zasięgnąć
porady lekarza, zanim zastosuje preparat. Ze względów higienicznych jeden Undofen Pro Pen powinien być używany wyłącznie przez
jedną osobę. Otwarty wyrób medyczny Undofen Pro Pen powinien być zużyty w czasie nie dłuższym niż 6 tygodni.

Skład
Wyrób medyczny Undofen Pro Pen to żel na kurzajki / brodawki, który w swoim składzie zawiera kwas trójchlorooctowy (TCA) oraz
wodę.

Wskazania i działanie

Wyrób medyczny Undofen Pro Pen terapia kwasowa TCA to preparat na kurzajki w postaci wygodnego aplikatora, do
samodzielnego stosowania w warunkach domowych.
Silnie stężony żel zawierający kwas trójchlorooctowy łatwo i szybko usuwa kurzajki u dziecka oraz osoby dorosłej.
Produkt może być stosowany u dzieci powyżej 4 roku życia.
Kuracja żelem jest bezbolesna, a jej efekty widoczne są już po pierwszym zastosowaniu. Cała terapia to od 1 do 6-ciu aplikacji.

Przeciwwskazania
Mimo, że Undofen Pro Pen to sprawdzony i skuteczny sposób na kurzajki, to jednak nie może być stosowany u wszystkich osób. Żel na
kurzajki nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 4. roku życia. Nie jest polecany dla osób chorych na cukrzycę lub mających problemy z
krążeniem. Wyrobu nie wolno stosować w przypadku nadwrażliwości na kwas trójchlorooctowy (TCA) oraz na rany i podrażnioną skórę.
W przypadku ciąży oraz karmienia piersią należy skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem.

Dawkowanie
Żel na kurzajki / brodawki należy aplikować 1 raz w tygodniu do momentu, aż kurzajka /brodawka całkowicie zniknie, maksymalnie do 6
tygodni. Dla lepszych efektów zalecane jest moczenie stóp/dłoni przez 5 minut w ciepłej wodzie, tuż przed aplikacją produktu. Miejsce
leczone należy osuszyć ręcznikiem przed aplikacją.
Stosowanie:
Preparat na kurzajki dla dzieci i dorosłych przeznaczony jest do usuwania wyłącznie brodawek (potocznie nazywanych kurzajkami)
zlokalizowanych na dłoniach i stopach. Przed pierwszym użyciem należy aktywować aplikator przez kilkukrotne obrócenie o 360o
nasadki aplikatora w celu zerwania wewnętrznego zabezpieczenia. Następnie należy trzykrotnie stuknąć aplikatorem od strony nasadki
o twardą powierzchnię, aby żel spłynął do końcówki aplikatora. Po zdjęciu nasadki (możliwe po zrównaniu niebieskiego zgrubienia
znajdującego się na nasadce z białym umieszczonym na aplikatorze). należy przyłożyć końcówkę aplikatora do kurzajki/brodawki,
nacisnąć niebieski przycisk i przytrzymać przez 10 sekund. Po aplikacji należy z powrotem nałożyć nasadkę i przekręcić tak, żeby
niebieski i biały punkt nie znajdowały się w jednej linii. Uwaga! Przez kolejnych 30 dni po zabiegu należy chronić skórę przed słońcem. W
przeciwnym razie mogą pojawić się przebarwienia lub podrażnienia.

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

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl


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

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

 

 

Galeria
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptusshop.pl/
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

