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Pred odstranjevanjem kurjih 
očes / otiščancev
Nogo najprej namakajte 5 minut 
v topli vodi, nato s pilico previdno 
obrusite otiščanec. Dobro posušite, 
da med prizadetim mestom in 
gelom ne bo vode oz. vlage. TCA-
gela ne nanesite, če koža krvavi ali 
je poškodovana. Pila ni priložena.

Enostavna uporaba v štirih korakih

KORAK 1
Pisalo držite navpično, tako da 
je čopič obrnjen navzdol. Počasi 
zavrtite vrh pisala v smeri urnega 
kazalca.

KORAK 2 
Počakajte 3 do 5 sekund, da se 
čopič pisala napolni z gelom. 

KORAK 3
Kapljico gela nanesite točno na vrh 
kurjega očesa ali otiščanca (pazite, 
da ne pride v stik z zdravo kožo). V 
primeru večjih otiščancev / kurjih 
očes, boste mogoče morali nanesti 
več kot eno kapljico. 

KORAK 4 
Počakajte 10 do 15 minut, da se gel 
posuši, in se nato obujte.
Ponovite enkrat dnevno naslednje 
4	dni.

Po	4	dneh	nanašanja	gela	na	prizadeto	območje	
se	bo	koža	luščila	še	naslednje	4	dni.	Oluščeno	
kožo lahko previdno odstranite z mlačno 
vodo. Po odstranjevanju se bo oblikovala nova 
koža (brez očes ali otiščancev). Kurje oko ali 
otiščanec lahko izgine že v prvem tednu po 
odstranjevanju. Če kurje oko ali otiščanec 
ne izgine v celoti, ponovite postopek po 
štiridnevnem premoru. Postopek odstranjevanja 
lahko ponovite do štirikrat. Po končanem 
postopku z robčkom previdno obrišite čopič.

Pisalo za odstranjevanje kurjih očes 
(4 ml℮) 

SI

PRED UPORABO POZORNO PREBERITE NAVODILA 
ZA	UPORABO,	DA	BI	SE	IZOGNILI	NEPRAVILNI	
UPORABI	WARTNER	PISALA	ZA	ODSTRANJEVANJE	
KURJIH	OČES.
 A. Kaj je Wartner pisalo za odstranjevanje 
kurjih očes in za kaj se uporablja? 
Wartner pisalo za odstranjevanje kurjih očes 
je medicinski pripomoček, namenjen oskrbi 
odebeljene kože in sprememb na koži, kot so 
kurja očesa ter večji ali trdovratni otiščanci, ki 
so posledica kroničnega pritiska na kožo (npr. 
pretesna obutev). Koža se zaradi stalnega trenja 
odebeli, toda če se pritisk nanjo ne zmanjša, lahko 
nastanejo boleče spremembe na koži. Wartner 
pisalo za odstranjevanje kurjih očes vsebuje visoko 
koncentriran gel za odstranjevanje kurjih očes 
in	otiščancev.	Gel	iz	triklorocetne	kisline	(TCA)	
sproži luščenje kože. Med procesom luščenja bo 
otiščanec / kurje oko izginil(o) in tvorila se bo 
nova, zdrava koža.
B. Kaj morate vedeti, preden uporabite pisalo 
za odstranjevanje kurjih očes?  
Medsebojno učinkovanje z drugimi zdravili ni 
poznano. Znani niso nobeni neželeni učinki, ki bi 
bili posledica uporabe gela proti kurjim očesom. 
Ne uporabljajte istočasno z drugimi terapijami 
proti kurjim očesom. Če ste noseči ali dojite, 
se pred uporabo posvetujte z zdravnikom ali s 
farmacevtom. Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših 

Za odstranjevanje kurjih očes in 
trdovratnih otiščancev

od štirih let. Če imate sladkorno bolezen, se pred 
uporabo posvetujte s svojim zdravnikom. 
C. Navodila za uporabo
Pred prvo uporabo večkrat zavrtite vrh pisala 
v smeri urnega kazalca, da se bo konica pisala 
napolnila z gelom in bo vidna prva kapljica. Med 
naslednjimi nanosi počasi zavrtite vrh pisala, da se 
prikaže prva kapljica, ki jo nato nežno nanesite na 
poškodovano kožo. Če po nesreči na poškodovano 
območje nanesete preveč gela in le-ta pride v 
stik z zdravo kožo, površino takoj izperite z veliko 
količine vode in mila, nato pa ponovno previdno 
nanesite pravo količino gela.
D. Varnostni ukrepi
•	 Triklorocetna	kislina	je	zelo	jedka.	TCA	nanesite	

neposredno na območje spremembe na koži, 
ne na zdravo kožo v okolici. Če pride gel v stik 
z zdravo kožo, to lahko povzroči razjedanje, 
zato morate biti pri nanašanju ZELO PREVIDNI.

•	 Samo	za	zunanjo	uporabo.
•	 Izogibajte	se	stiku	z	zdravo	kožo.	Če	gel	pride	

v stik z zdravo kožo, jo umijte z veliko mila in 
vode.

•	 Pazite,	da	gel	Wartner	pisala	za	odstranjevanje	
kurjih očes ne pride v stik z obleko, nakitom, 
tkanino ali pohištvom, saj jih lahko poškoduje.

•	 V	primeru	draženja,	rdečine	ali	bolečine	
področje umijte z veliko mila in vode ter se 
posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

•	 Neupoštevanje	navodil	za	uporabo	lahko	
povzroči srbečico, bolečino ali pekoč občutek.

•	 Ne	uporabljajte	na	razdraženi	koži	ali	na	koži,	
ki je okužena, pordela ali kaže katere koli 
znake vnetja, kot so srbenje ali otekanje.

•	 V	prekomernih	količinah	lahko	draži	kožo.
•	 Če	kurje	oko	po	štirikratni	ponovitvi	opisanega	

postopka odstranjevanja ne izgine, se 
posvetujte s svojim zdravnikom. 

•	 Če	ste	v	dvomih,	ali	je	sprememba	na	koži	
kurje oko ali otiščanec, se posvetujte s svojim 
zdravnikom.  

E. Pomembne informacije
•	 Izdelek	uporabljajte	skladno	z	navodili	za	

uporabo. Neprevidno ravnanje lahko povzroči 
pekoč občutek, bolečino, blage razjede in 
začasne spremembe  barve kože.

•	 Koža	lahko	takoj	po	nanosu	začasno	postane	
bela.

•	 Del	kože,	kjer	ste	odstranjevali	kurje	oko,	mora	
biti zaščiten pred neposrednimi UV-žarki in 
sončno svetlobo.

F. Shranjevanje
Shranjujte	na	varnem,	suhem	in	temnem,	pri	sobni	
temperaturi	(15-25°C).	Shranjujte	nedosegljivo	
otrokom. Po vsaki uporabi tesno zaprite pokrovček 
aplikatorja. Po uporabi čopič pisala previdno 
očistite s papirnatim robčkom in ga zaprite. 

Sestava
Triklorocetna kislina

Zadnja revizija navodila: februar 2012.

Serijska	številka	(LOT)	in	rok	uporabnosti	sta	
označena na pisalu in ovojnini.


