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Undofen Pro Pen Terapia Kwasowa TCA Aplikator
 

Cena: 41,02 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 1,5 ml

Postać żel

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: OMEGA PHARMA

ILOŚĆ: 1 aplikator (1,5 ml)

 

OPIS:

Terapia kwasowa TCA to wyrób medyczny do usuwania brodawek (kurzajek).

 

DZIAŁANIE:

Undofen Terapia Kwasowa TCA jest wyrobem medycznym przeznaczonym do leczenia brodawek zwykłych oraz brodawek stóp.
Aplikator w postaci długopisu zawiera nowy, silnie stężony płyn przeznaczony do usuwania brodawek (kurzajek). Płyn zawierający kwas
trójchlorooctowy (TCA), pozwala usuwać brodawki (kurzajki) dzięki miejscowemu działaniu chemicznemu. Płyn powoduje złuszczanie
się zrogowaciałej tkanki brodawki (kurzajki), co pozwala na zniszczenie wirusa stanowiącego czynnik przyczynowy. Po złuszczeniu się
brodawki (kurzajki), skóra ulega regeneracji. Odpowiedni dla dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia.
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Kwas trójchlorooctowy (TCA).

 

SPOSÓB UŻYCIA:

Płyn należy nakładać bezpośrednio na brodawkę, upewniając się, że cała jej powierzchnia jest pokryta cienką warstwą płynu. Nie
dotykać zdrowej skóry otaczającej brodawkę. Stosować dwa razy dziennie przez 4 dni. Po 4 dniowej terapii, naskórek będzie złuszczał
się przez kolejne 4 dni. Złuszczający naskórek można delikatnie usuwać w letniej wodzie. Po zakończeniu terapii powstaje nowy
naskórek bez brodawek (kurzajek). Brodawki (kurzajki) mogą zacząć znikać już po pierwszym tygodniu leczenia. Po kilku dniach leczenia
powierzchnia brodawki może stać się ciemna. Jest to normalne zjawisko podczas procesu gojenia. Może upłynąć kilka tygodni, zanim
skóra ulegnie całkowitemu wyleczeniu.

 

OSTRZEŻENIA: 

Płyn zawierający kwas trójchlorooctowy (TCA) znajdujący się wewnątrz aplikatora jest silnie stężony, więc podczas stosowania należy
zachować ostrożność. Nie należy nakładać preparatu na zdrową skórę wokół brodawki. W przypadku kontaktu płynu ze zdrową skórą,
należy umyć skórę w dużej ilości wody z mydłem. Preparat przeznaczony jest do stosowania wyłącznie na skórze dłoni i stóp.

Nie stosować na obszary skóry inne niż ręce i stopy, nie stosować na wrażliwą skórę, a także na skórę twarzy i narządów płciowych, nie
stosować razem z innymi preparatami przeznaczonymi do leczenia brodawek, nie stosować na włókniaki starcze, znamiona, ciemne
plamy na skórze oraz w celu złuszczania skóry, na piegi, brodawki wodne (mięczak zakaźny) i brodawki łojotokowe (rogowacenie
łojotokowe), nie stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat; w przypadku kobiet w ciąży, karmiących piersią, w przypadku chorych na
cukrzycę, przy obecności innych chorób skóry lub w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie rodzaju brodawki, należy skonsultować się
z lekarzem lub farmaceutą przed użyciem wyrobu.
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