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Wartner środek do usuwania kurzajek na stopach 50 ml
 

Cena: 62,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Płyny na skórę

Producent WARTNER

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Preparat Wartner przeznaczony jest do usuwania brodawek o pochodzeniu wirusowym.
Wartner zamraża kurzajkę stopy aż do korzenia przy pierwszym zastosowaniu. Metoda jest łatwa w użyciu i bezpieczna. Została
opracowana specjalnie dla kurzajek występujących na stopach.
Kurzajki to nieszkodliwe narośla w tym samym kolorze, co skóra. Pojawiają sie na ogół na dłoniach lub stopach, a rozpoznajemy
je po &quot;przypominającej kalafior&quot; nierównej powierzchni.
Kurzajki stóp rozpoznajemy po ich umiejscowieniu na podeszwie stopy. Na ogół zakłócają one strukturę linii papilarnych stóp, są
bardziej miękkie, płaskie, pokryte zrogowaciałym naskórkiem i bolesne z uwagi na nacisk spowodowany chodzeniem.

Dawkowanie
Stosowanie
Krok 1 Chwyć aplikator pianki za część niebieską za pomocą kciuka i palca wskazującego, i naciśnij aż pojawi się niewielki otwór.
Krok 2 Nasuń otwór aplikatora pianki na sztyft uchwytu, aż sztyft będzie niewidoczny. Uchwyt znajduje się w torebce zawierającej
aplikatory pianki.
Krok 3 Umieścić uchwyt z aplikatorem pianki w otworze na szczycie nakrywki, tak aby aplikator pianki był niewidoczny.
Krok 4 Umieść pojemnik z aerozolem na stole lub innej twardej powierzchni. UWAGA! Nie trzymać pojemnika z aerozolem blisko twarzy,
nad częściami ciała lub ubraniem!
Krok 5 Trzymając mocno pojemnik za jego dolną część, naciśnij zawór mocno na 2 do 3 sekund. Usłyszysz syczący odgłos.
Krok 6 Zdejmij uchwyt z aplikatorem pianki z zaworu. Aplikator pianki jest napełniony zimną cieczą i nastąpi kondensacja. Ta
kondensacja jest nieszkodliwa.
Krok 7 Pozostaw aplikator pianki w uchwycie i lekko przyłóż czubek aplikatora pianki do brodawki, która ma być zamrożona. Aplikator
pianki powinien być przyłożony do skóry przez okres nie dłuższy niż 20 sekund. Dostosuj czas przyłożenia aplikatora pianki w zależności
od wielkości brodawki i grubości skóry. Odczujesz ból i kłucie. Po jednorazowym użyciu, aplikator pianki należy wyrzucić.
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W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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