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Lapis Diabelski Kamyk, sztyft do usuwania brodawek,
kurzajek, 1 sztuka
 

Cena: 19,49 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent ARTUR GELLEN P.P.H.U."ART-TUR"

Opis produktu
 

Lapis Diabelski Kamyk to sztyft do usuwania brodawek. Substancją czynną wyrobu medycznego jest azotan srebra, który skutecznie
wspomaga gojenie uszkodzeń skóry. Sztyft azotanu srebra (Stilus Argenti Nitrici) jest stosowany pomocniczo w leczeniu niektórych
zmian skórnych pochodzenia wirusowego: brodawek zwykłych oraz kłykcin kończystych.

Zastosowanie

Preparat stosowany pomocniczo w leczeniu niektórych zmian skórnych pochodzenia wirusowego: brodawek zwykłych (verrucae
vulgares) oraz kłykcin kończystych (condylomata acuminata).
Wspomaganie procesu gojenia, przyspieszenie ziarninowania i epitalializacji.

Sposób użycia

Przed pierwszym i każdym użyciem należy założyć okulary ochronne. (Zaleca się także stosowanie rękawic ochronnych).
Zdjąć z produktu zatyczkę ochronną.
Usunąć cienką, kolorową warstwę parafiny, która chroni sztyft przed wilgocią z powietrza.
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Z czubka sztyftu na długość około 3-4 mm bardzo delikatnie zeskrobać kolorową warstwę zielonej parafiny ostrym nożem, tak
by nie uszkodzić sztyftu. Nie wdychać pyłu.
Ostrożnie pocierać powierzchnię brodawki (kurzajki) sztyftem okrężnymi ruchami przez kilka sekund. naturalna wilgotność
dotkniętego miejsca po kilku minutach rozpocznie reakcję z azotanem srebra, co przejawi się sczernieniem w miejscu aplikacji.
Po 24 godzinach od aplikacji można przyśpieszyć gojenie poprzez usunięcie powstałej czarnej plamy np. przez szlifowanie przy
pomocy pumeksu. Zabieg należy powtarzać, aż do całkowitego zniknięcie defektu skórnego kurzajki. 
Po każdej aplikacji sztyft należy chronić przed wilgocią z powietrza przez możliwe szybkie założenie zatyczki ochronnej. 

Składniki

Sztyft zawiera:

azotan srebra 97 części, azotan potasu 3 części.

 

Przeciwwskazania

Nie stosować razem z innymi preparatami do leczenia kurzajek.
Nie stosować u dzieci poniżej 4 lat.
Nie stosować na znamiona, ciemne plamy na skórze, piegi, brodawki wodne i brodawki łojotokowe. 

 

Ważne wskazówki

Produkt przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego. 
Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze 15-25 stopni Celsjusza.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. 
Stosowanie sztyftu u dzieci należy skonsultować z lekarzem.
W przypadku kobiet w ciąży, kobiet karmiących piersią, przy obecności innych chorób, a także w razie jakichkolwiek wątpliwości
odnośnie rodzaju brodawki należy skonsultować się z lekarzem. 
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