стрелка, така че гелът да се зареди във
върха на четката. Може да са необходими
няколко пълни завъртания, докато се
покаже първата капка. По време на
следващите използвания, бавно завъртете
Писалка за премахване на
върха, докато се формира капка, и след
BG
това внимателно използвайте гела върху
мазоли (4ml)
засегната област. Ако случайно излезе
За премахване на мазоли и кожни твърде голямо количество гел и попадне
върху здрава кожа, незабавно измийте
втвърдявания
цялата област с много вода и сапун и след
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ЦЯЛАТА
това внимателно поставете отново гела.
ЛИСТОВКА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ НЕПРАВИЛНА Имайте предвид, че след употреба е
УПОТРЕБА НА ПИСАЛКАТА СРЕЩУ МАЗОЛИ възможно в капачката да има остатъци от
WARTNER®
гела, поради което трябва да се внимава
A. Какво представлява писалката срещу при следващо отваряне.
мазоли Wartner® и за какво се използва? Г. Предпазни мерки
Писалката срещу мазоли Wartner® е
·· Гелът, съдържащ трихлороцетна
медицинско изделие, предназначено
киселина е силно корозивен.
за третиране на удебелена кожа или
Прилагайте този гел единствено върху
кожни лезии, като мазоли, упорити
областта, която ще бъде третирана и
и рецидивиращи мазоли, които са
не докосвайте здравата кожа. Ако се
причинени от постоянен натиск върху
използва върху здрава кожа, може да
кожата (например, при носене на обувки,
доведе до известна степен на корозия,
които са твърде тесни). Постоянното
поради това е необходимо ПОВИШЕНО
триене стимулира удебеляването на
внимание, когато се прилага гел,
кожата, за да се образува защита, но
съдържащ трихлороцетна киселина.
ако натискът продължи, това може да
·· Само за външна употреба.
доведе до болезнени лезии. Писалката
·· Не докосвайте здрава кожа. В случай,
срещу мазоли Wartner® съдържа силно
че гелът попадне върху здрава кожа,
концентриран гел за премахване на мазоли
почистете мястото с много вода и сапун.
и кожни втвърдявания. Гелът, съдържащ
·· Пазете гела срещу мазоли Wartner®
трихлороцетна киселина, предизвиква
далеч от дрехи, бижута, текстил или
белене на кожата. Когато това се случи,
мебели, тъй като той може да ги
удебелената кожа/ мазолът ще изчезне,
повреди.
а на негово място ще се формира нова,
·· В случай на раздразнение, зачервяване
здрава кожа.
или болка, почистете областта с
Б. Какво трябва да знаете, преди да
обилно количество вода и сапун, и
използвате писалката срещу мазоли
се консултирайте с Вашия лекар или
Wartner®?
фармацевт.
Не е известно взаимодействие с лекарства. ·· Неспазването на инструкциите за
Не са известни нежелани реакции,
употреба може да доведе до кожно
свързани с използването на писалката
раздразнение, болка и чувство на
срещу мазоли Wartner®. Да не се използва
парене.
заедно с друго лечение на мазоли. В случай ·· Не използвайте върху раздразнена
на бременност и кърмене, консултирайте
кожа, или кожа, която е инфектирана,
се с Вашия лекар или фармацевт преди
зачервена или показваща признаци на
да започнете лечение. Да не се използва
възпаление, като сърбеж или подуване.
при деца на възраст под четири години.
·· Прекомерни количества от продукта
Консултирайте се с лекар, ако сте диабетик.
може да доведат до раздразнение.
В. Инструкции за употреба
·· Ако мазолът не изчезне след 4
Преди първоначалното използване е
приложения, моля консултирайте се с
необходимо напълно да завъртите върха
Вашия лекар.
на стика по посока на часовниковата
·· Ако имате съмнения дали Вашето

Лесен за приложение в 4 стъпки
Преди употреба
Първо, потопете крака във
вода за 5 минути и след това
внимателно изтъркайте
мазола с пила. Изсушете
напълно , така че няма
вода/влага между мазола
и гела Wartner®, съдържащ
трихлороцетна киселина. Не
използвайте гела, съдържащ
трихлороцетна киселина,
когато кожата кърви или
е наранена. Пилата не е
включена.
щрак

СТЪПКА 1
Дръжте писалката
вертикално, така че върха
на четката да сочи надолу.
Бавно завъртете въртящата
част на върха на писалката
по посока на часовниковата
стрелка, за да заредите гела
за употреба.

3-5 сек.

СТЪПКА 2
Нека гелът да достигне до
върха на писалката, което ще
отнеме от 3 до 5 секунди.
СТЪПКА 3
Внимателно приложете
гела точно върху мазола
(избягвайте да докосвате
здравата кожа около него).
В зависимост от обема на
областта за третиране, могат
да са необходими една или
повече капки от гела.

10-15
мин.

СТЪПКА 4
Нека гелът да изсъхне за
около 10-15 минути, преди
да обуете обувки.
Повтаряйте веднъж дневно в
продължение на 4 дни.

кожно образувание е мазол, моля
консултирайте се с Вашия лекар.
Д. Важна информация
·· Важно е да използвате продукта,
точно както е описано в инструкцията,
тъй като прекомерното приложение
може да доведе до временно парене,
болка, леко разраняване и временно
обезцветяване на кожата около мазола.
·· Кожата може да побелее временно след
приложение.
·· Третираната кожа трябва да бъде
защитена от директно излагане на UV
лъчи и слънце.
Е. Съхранение
Съхранявайте на безопасно, сухо и тъмно
място, при стайна температура (15-25°C).
Пазете далеч от погледа и досега на
деца. Затваряйте писалката плътно след
всяка употреба. След като третирането
приключи, внимателно почистете
писалката с хартиена кърпичка преди да я
приберете.
Активна съставка:
Трихлороцетна киселина
Дата на последно преразглеждане на
инструкцията за употреба: Септември
2012 г.
Номерът на партида и срока на годност са
указани на опаковката и писалката.
Повече информация на следния адрес:
www.wartner.com
Производител:
Medical Brands
Piet Heinkade 199,
1019 HC Amsterdam
Холандия
BG

Дистрибутор:
Либра ЕАД
ул. Околовръстен път 199А
1700 София
България
Стинг АД,
бул. “Асен Йорданов” 6,
1592 София
България

След 4-дневното лечение, кожата ще
се обели в рамките на следващите 4
дни. Можете да премахнете белещата
се кожа внимателно с хладка вода.
След третирането ще се образува
нова, здрава кожа (без мазоли).
Мазолите може да изчезнат още след
първата седмица на употреба. Ако
мазола не изчезне напълно, повторете
приложението след четиридневна
почивка. Може да повторите
третирането до 4 пъти по тази схема.
След като приключите с всяко
третиране, внимателно почистете
писалката с хартиена кърпичка преди
да я приберете.
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