Tyúkszem-eltávolító stift (4ml)
Tyúkszem kezelésére
A WARTNER TYÚKSZEMELTÁVOLÍTÓ STIFT MEGFELELŐ HASZNÁLATA ÉRDEKÉBEN FIGYELEMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
A. Mi a Wartner® tyúkszem-eltávolító stift és mire
használható?
A Wartner tyúkszem-eltávolító stift a megvastagodott bőr,
illetve olyan bőrelváltozások, mint tyúkszem, továbbá
súlyos vagy folyamatos, a bőrre tartósan háruló nyomás
(pl. túl szűk cipő viselése) hatására kialakult bőrkeményedés kezelésére szolgáló orvostechnikai eszköz. A folyamatos dörzsölődés a bőrsejtek felhalmozódását eredményezi, amely megvastagodott és fájdalmas elváltozásokhoz
vezet. A toll formájú applikátor nagy koncentrációjú tyúkszem-eltávolító gélt tartalmaz. A gél elősegíti a bőrsejtek
megújulását, amely a bőr lehámlásához vezet. Ezek után
új, egészséges bőr képződik, a megvastagodott bőr/tyúkszem pedig eltűnik.
B. Mit kell tudni a Wartner Tyúkszem eltávolító stift
használatának megkezdése előtt?
Kölcsönhatása gyógyszerekkel nem ismert. A tyúkszemeltávolító stift használatával összefüggő ellenjavallatok
nem ismertek. Ne használja más tyúkszem elleni kezeléssel együtt. Terhesség, illetve szoptatás esetén konzultáljon
kezelőorvosával a kezelés megkezdése előtt.
4 év alatti gyermek esetében ne használja. Cukorbetegség
esetén a használatról az orvos dönt.
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Amennyiben ez mégis megtörténik, mossa le bő vízzel
és szappannal.
A Wartner® Tyúkszem-eltávolító gél ne érintkezzen
ruhaneművel, ékszerrel, szövettel vagy bútorral, mert
károsíthatja azokat.
Amennyiben a kezelt terület irritálttá, pirossá vagy fájdalmassá válik, mossa le bő vízzel és szappannal, majd
keresse fel kezelőorvosát.
A használati útmutatóban leírtak be nem tartása esetén a termék használata bőrirritációhoz, fájdalomhoz
és égő érzéshez vezethet.
Ne használja irritált, fertőzött, kipirosodott vagy gyulladt (viszkető vagy duzzadt) bőrfelületen.
Az előírtnál nagyobb mennyiségű gél használata irritációt okozhat.
Ha a tyúkszem a 4 kezelési periódus után sem tűnik el,
forduljon orvosához.
Amennyiben nem biztos abban, hogy pontosan milyen
jellegű a panasza, keresse fel kezelőorvosát.

E. Fontos információk
• Fontos, hogy pontosan kövesse a használati útmutatóban leírtakat, mivel a gél túladagolása égő érzést,
fájdalmat, enyhe elfekélyesedést, és a környező bőr
átmeneti elszíneződését okozhatja.
• A gél használata után a bőr átmenetileg kifehéredhet.
• A kezelt bőrfelületet óvja az UV-sugárzástól és a közvetlen napfénytől.

C. Használati útmutató
A legelső használat előtt a stift végét többször is el kell tekerni az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a
stift fej feltöltődjön géllel. Az első gélcsepp megjelenéséig
több csavarás is szükséges lehet. Minden további használatkor egyet tekerjen a stift végén, majd a megjelenő gélt
óvatosan vigye fel a kezelendő területre. Amennyiben túl
sok gélt nyert ki egyszerre, és/vagy a készítmény érint kezésbe került az egészséges bőrrel, azonnal mossa le bő
vízzel és szappannal, majd óvatosan ismételje meg a műveletet megfelelő mennyiségű géllel.

F. Tárolás
Tárolás száraz, sötét, szobahőmérsékletű (15-25°C) helyen.
Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen
tartandó. Használat után a stift kupakját jól zárja vissza.
A kezelés befejeztével ala posan tisztítsa meg a stift fejét
egy zsebkendővel.

D. Figyelmeztetések
• A triklórecetsav (TCA) erősen maró hatású sav, ezért
mindig pontosan a kezelendő területre vigye fel, a környező egészséges bőrrel ne érint kezzen. Amennyiben
mégis érintkezik, bizonyos fokú bőrkárosodás felléphet, ezért KÜLÖNÖS KÖRÜLTEKINTÉSSEL alkalmazza
a TCA gélt.
• Kizárólag külső használatra.
• A gél a környező egészséges bőrrel ne érintkezzen.

medical brands
Piet Heinkade 199, 1019 HC Amsterdam, NL
Forgalmazó: Omega Pharma Hungary Kft.
1024 Budapest, Ady E. u. 19.
Magyarország
További információ: www.wartner.hu
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Összetevő
Trichloroacetic acid

A használati útmutató utolsó módosításának dátuma: 2012. szeptember
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EGYSZERŰ HASZNÁLAT 4 LÉPÉSBEN
A kezelés előtt
Először áztassa a lábát langyos vízbe 5 percig, majd óvatosan dörzsölje
le a tyúkszemet / bőrkeményedést egy reszelővel.
Szárítsa meg a lábát teljesen, mielőtt a gélt felvinné.
Ne alkalmazza a terméket, ha a lábán vérző seb vagy bőrberepedés van.
A termékdoboz a reszelőt nem tartalmazza.

10-15
min.

click

1. LÉPÉS

2.LÉPÉS

3. LÉPÉS

4. LÉPÉS

Tartsa a stiftet
függőlegesen, az
ecsetfejjel lefelé,
majd lassan tekerje
el a stift végét az
óramutató járásával
megegyező irányba
a gél kinyeréséhez.

Várjon 3-5
másodpercet,
amíg a gél lejut
az ecsetfejbe.

Óvatosan vigye fel
a gélt pontosan a
tyúkszemre/bőrkeményedésre
(a gél ne érintkezzen
a környező egészséges bőrrel).
A kezelendő terület
méretétől függően
nagyobb mennyiségű gél is szükséges
lehet.

Hagyja a gélt
megszáradni 10-15
percig, mielőtt
ruhaneműt vagy
cipőt húzna rá.
Ismételje naponta
egyszer 4 napon
keresztül.

Az érintett területen lévő bőr a négynapos kezelés után következő négy nap folyamán
lehámlik. A lehámló bőrt langyos víz alatt óvatosan eltávolíthatja. A teljes, nyolcnapos
kezelés után új, egészséges bőrréteg kezd képződni. Szükség esetén a kezelés négyszer
ismételhető. A kezelés végeztével a stift fejét alaposan tisztítsuk meg egy zsebkendővel.
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