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Wortie Advanced preparat do usuwania brodawek i kurzajek
50 ml
 

Cena: 41,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Aerozole

Producent VITAMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład

Tuba z żelem przewodzącym niską temperaturę (5 ml).
Skład: woda, glikol propylenowy, fenoksyetanol, karbomer, trietanoloamina, kwas kaprylohydroksamowy,
metylopropanodiol.

Sześć piankowych plastrów ochronnych.

Wskazania i działanie

Wortie Advanced do usuwania brodawek i kurzajek to łatwa w użyciu metoda zamrażania brodawek i kurzajek, podobna do
krioterapii stosowanej przez lekarzy.
 Brodawki i kurzajki to niewielkie narośla skórne, spowodowane przez wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV).

Kurzajki (zwane również brodawkami zwykłymi) często rozwijają się na palcach lub po stronie wewnętrznej dłoni, na
kolanach, łokciach i na palcach stóp. Kurzajki można rozpoznać po szorstkim „mozaikowym” wyglądzie powierzchni
skóry. Wysoce zakaźny wirus wywołujący brodawki/kurzajki może być przenoszony z jednej osoby na drugą lub z
jednego obszaru ciała na inny obszar poprzez bezpośredni kontakt z zainfekowaną skórą.
Brodawki na stopach (zwane również podeszwowymi) są podobne do brodawek zwykłych (kurzajek na dłoniach), ale
występują tylko na podeszwie stopy lub pod palcami stóp. Zazwyczaj są bolesne, często wyglądają jak mały biały
pierścień skóry z czarnymi kropkami w środku. Są również zaraźliwe i mogą być przenoszone na inne osoby poprzez
kontakt z mokrą/wilgotną powierzchnią, taką jak podłoga.

Wortie Advanced do usuwania brodawek i kurzajek wskazany jest do leczenia uporczywych, dojrzałych brodawek i kurzajek u
dzieci od 12 roku życia i dorosłych, dostępny bez recepty.
Te dojrzałe brodawki/kurzajki często mają grubszą warstwę twardej skóry, która może być trudniejsza do leczenia niż w
przypadku nowopowstałych brodawek/kurzajek. Żel przewodzi niską temperaturę do miejsca zamrażania, dzięki czemu
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zwiększa skuteczność działania.
Jak działa Wortie Advanced do usuwania brodawek i kurzajek?

Wortie Advanced zamraża brodawki i kurzajki. Gdy zimna końcówka aplikatora dotyka brodawki/kurzajki w trakcie
zabiegu, zamrażanie rozpoczyna się w ciągu kilku sekund, a skóra staje się biała. W wyniku zamrożenia wystąpi lekkie
uczucie bólu, swędzenia lub pieczenia. Po zakończeniu aplikacji naturalny kolor skóry powróci, a uczucie bólu, swędzenia
i pieczenia szybko zmniejszy się, ustępując w ciągu kilku godzin.
Po powrocie temperatury i koloru skóry do normy może pojawić się zaczerwienienie o takim samym rozmiarze jak
zamrożony obszar. W niektórych przypadkach w wyniku zamrożenia po kilku dniach pod brodawką może powstać
pęcherz (czasami wypełniony krwią). Nie zawsze jest on widoczny.
Zamrożona skóra wraz z leczoną brodawką odpadnie po 10-14 dniach. W międzyczasie pod pęcherzem utworzy się
nowa skóra.

Końcówka Wortie Advanced do usuwania brodawek i kurzajek jest płaska, aby maksymalizować kontakt z brodawką/kurzajką i
zapewnić wysoką skuteczność usuwania uporczywych brodawek/kurzajek.

Przeciwwskazania

Nie stosować u osób chorych na cukrzycę lub z zaburzeniami krążenia obwodowego. Wortie Advanced do usuwania brodawek i
kurzajek działa poprzez zamrożenie brodawki/kurzajki. Zamrożony obszar u osób z cukrzycą lub z zaburzeniami krążenia
obwodowego może goić się nieprawidłowo.
Nie stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
Nie stosować na podrażnioną skórę lub w miejscach zakażonych, zaczerwienionych lub wykazujących oznaki stanu zapalnego,
takich jak swędzenie lub obrzęk. Takie zmiany mogą nie być brodawką/kurzajką i powinny zostać skonsultowane z lekarzem.

Dawkowanie

W większości przypadków wystarczy tylko jeden zabieg na każdą brodawkę/kurzajkę. Jeśli trzy zabiegi nie przyniosą poprawy
należy skonsultować się z lekarzem.
Po zastosowaniu Wortie Advanced należy odczekać 14 dni aż brodawka/kurzajka odpadnie. Jeśli brodawka/kurzajka nie ulegnie
zmianie po 14 dniach, można powtórzyć zabieg.
Zawsze należy odczekać 14 dni pomiędzy kolejnymi aplikacjami.
Po każdym użyciu należy przetrzeć aplikator ściereczką nasączoną alkoholem.
Po każdym zabiegu należy odczekać aż metalowa końcówka powróci do temperatury pokojowej, zanim zaktywuje się ją
ponownie, w celu użycia na innych brodawkach/kurzajkach.

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