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Undofen Krioterapia aer.50ml(12aplikacji)
 

Cena: 57,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml (12 aplik.)

Postać aer.na skórę

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: Omega Pharma Poland Sp. z o.o.

02-653 Warszawa 

Al. Niepodległości 18 

ILOŚĆ:  50 ml

 

Undofen Krioterapia - aerozol na kurzajki i brodawki.

zamraża kurzajkę aż do korzenia

najskuteczniejsza metoda leczenia w warunkach domowych - efekty już po jednej aplikacji

 

 

DZIAŁANIE:

Undofen Krioterapia to skuteczna i najszybsza (10–14 dni) indywidualna metoda leczenia brodawek (kurzajek) w warunkach domowych,
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oparta na tej samej metodzie zamrażania, którą stosują lekarze. Zazwyczaj już jeden zabieg zamraża brodawkę aż do korzenia. Unikalna
technologia aplikacji pozwala na uzyskanie optymalnej temperatury zamrażania (-50°C), a jednorazowe aplikatory zabezpieczają przed
przenoszeniem wirusa HPV i gwarantują precyzyjne użycie produktu.

 

WSKAZANIA:

Undofen Krioterapia wyrób medyczny jest przeznaczony do usuwania brodawek (kurzajek).

Brodawki zwykłe (kurzajki) zazwyczaj występują na rękach, kolanach i łokciach.

Można je rozpoznać po nierównym, „kalafiorowatym" wyglądzie powierzchni. Brodawki (kurzajki) stóp są bardzo podobne, lecz
występują jedynie na podeszwach stóp i zazwyczaj są bardziej płaskie; czasem pokryte są skórą w postaci nagniotka.

Odpowiedni dla dorosłych i dzieci powyżej 4. roku życia.

 

DAWKOWANIE:

 Umieścić aplikator piankowy w uchwycie

2.  Wcisnąć trzymany za uchwyt aplikator do pojemnika z aerozolem na 3 sekundy

3.  Odczekać 20 sekund po nasyceniu pianki aby dodatkowo zredukować temperaturę

4.  Przyłożyć biały czubek aplikatora piankowego:

do brodawki zwykłej (dłoni) na 20 sekund

do brodawki stopy - na 40 sekund

W przypadku leczenia brodawek (kurzajek) stóp należy użyć dołączonego pilniczka, aby optymalnie przygotować miejsce leczenia -
dodatkowe instrukcje przedstawiono w ulotce zawierającej instrukcję użytkowania.

 

SKŁAD:

Zestaw zawiera:

Pojemnik z aerozolem zawierający nieszkodliwą dla środowiska mieszankę eteru dimetylowego i propanu. CE 0344.

1 uchwyt wielokrotnego użytku na aplikator piankowy.

12 aplikatorów piankowych jednorazowego użytku wystarczających na 12 zastosowań.

1 pilniczek wielokrotnego użytku CE.

1 ulotkę informacyjną.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
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preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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