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   Bu kullanım kılavuzu en son Eylül 2012'de düzeltilmiştir.

 YANLIŞ KULLANIMDAN KAÇIN-
MAK İÇİN WARTNER® NASIR 
KALEMİ KULLANIM KILAVUZUNU 
DİKKATLİCE OKUYUN.

A. Wartner® Nasır Kalemi nedir ve 
ne için kullanılır?
 Wartner® Nasır Kalemi, deri üzerinde-
ki sürekli baskı (örneğin ayakkabının 
çok sıkı olması) nedeniyle oluşan yu-
muşak ve inatçı sert nasırlar gibi ka-
lınlaşmış derinin ya da deri lezyonları-
nın tedavisine yönelik bir tıbbi cihaz-
dır. Sürekli sürtünme, deri hücreleri-
nin çoğalmasın, kalın ve ağrılı lezyon-
lar gelişmesini tetikler.  Wartner® 
Nasır Kalemi aplikatörü, yüksek dü-
zeyde konsantre nasır giderici jel içer-
mektedir. TCA Jel, cildin soyulmasını 
sağlar. Böylece kalınlaşmış deri/nasır 
kaybolacak ve yeni sağlıklı deri oluşa-
caktır. 

B. Nasır Kalemini kullanmadan 
önce neleri bilmeniz gerekir?
Bilinen diğer ilaçlarla etkileşimi 
yoktur. Nasır Kalemi kullanımı ile iliş-
kili olduğu bilinen herhangi bir yan 
etki bildirilmemiştir. Başka bir nasır 
tedavisi ile birlikte kullanmayın. Ge-
beyseniz veya emziriyorsanız bu te-
daviyi uygulamadan önce doktoru-

nuza ya da eczacınıza danışın. 4 yaşın 
altındaki çocuklar kullanamaz. Diya-
bet hastasıysanız kullanmadan önce 
doktora danışın.

C. Kullanma talimatı
Ürünü ilk defa kullanmadan önce, 
jelin fırça ucuna tamamen dolmasını 
sağlamak için kalemin üst kısmını 
saat yönünde çevirin. İlk damla görü-
lene kadar birkaç kez tamamen çevir-
mek gerekebilir. İlk uygulamadan 
sonraki uygulamalarda, kalemin te-
pesini yavaşça fırça ucuna bir damla 
gelene kadar çevirin ve sonra tedavi 
etmek istediğiniz bölgeye nazikçe jeli 
uygulayın. Eğer yanlışlıkla fazla mik-
tarda jel gelirse ve sağlıklı deri ile 
temas ederse hemen o bölgeyi bol su 
ve sabunla yıkayın. Daha sonra dik-
katlice yeterli miktarda jel ile uygula-
ma yapın. Kullanımdan sonra fırça 
ucunda az miktarda jel kalabilir bu 
nedenle kapağı açarken dikkat edil-
melidir.

D. Uyarılar
• TCA son derece aşındırıcı bir asittir. 

TCA jeli  direkt olarak sadece tedavi 
edilmesi gereken bölgeye uygulayın 
ve sağlıklı deriye değdirmeyin. Eğer 
sağlıklı deri üzerinde kullanılırsa bir 

miktar aşınma söz konusu olabilir bu 
nedenle TCA jel uygulanırken SON 
DERECE dikkatli olunmalıdır.

• Sadece harici kullanım içindir. 
• Sağlıklı deriye değdirmeyin. Jelin 

sağlıklı deri ile teması halinde, temas 
eden bölge bol su ve sabun ile te-
mizlenmelidir.

• Wartner® Nasır Kalemi zarar verebi-
leceği için kıyafetler, takılar, kumaş 
ve mobilyalar üzerine değdirmeyin.

• İltihap, kızarıklık veya ağrı olması du-
rumunda bölgeyi bol su ve sabun ile 
temizleyin ve doktor veya eczacınıza 
danışın.

• Kullanım talimatlarına uygun şekilde 
uygulanmaması durumunda cilt 
tahrişine, ağrı ve yanma hissine 
sebep olabilir.

• Tahriş olmuş, enfeksiyonlu, kızarmış 
veya kaşınma ya da şişme gibi har-
hangi bir en�amasyon belirtisi gös-
teren cilt üzerinde kullanmayın.

• Jelin aşırı miktarda kullanımı tahrişe 
neden olabilir.

• 4 tedavi programından sonra nasır 
kaybolmazsa, doktorunuza danışın.

• Cilt sorununun yumuşak veya inatçı 
sert nasır olup olmadığına dair şüp-
heleriniz varsa, lütfen doktorunuza 
danışın.

E. Önemli bilgiler
•Formüle aşırı maruz kalınması uygu-

lama yapılan yerin çevresindeki 
deride yanmaya, acıya, hafif ülserleş-
me ve renk değiştirmeye neden ola-
bileceğinden ürünün kullanım tali-
matlarına harfiyen uyularak kullanıl-

ması önemlidir.
• Uygulamadan sonra deri geçici 

olarak beyaz renk alabilir.
• Tedavi edilen cilt direkt UV ışınların-

dan ve güneşten korunmalıdır.

F. Saklama
Güvenli, kuru ve ışık almayan bir 
yerde, oda sıcaklığında (15-25°C) sak-
layın. Çocukların göremeyeceği ve 
ulaşamayacağı yerde saklayın. Kul-
landıktan sonra kalemin kapağını 
tekrar sıkı şekilde kapatın. Tedavi ta-
mamlandıktan sonra, kalemi muhafa-
za etmeden önce bir bezle dikkatlice 
temizleyin.

Yumuşak ve inatçı sert nasırların giderilmesi için

Aktif içerik
Trikloroasetik asit

Nasır Kalemi (4ml)

0086

İlk olarak ayağı ılık suda 5 dakika bekletin ve sonra sert nasırı bir ayak törpüsü ile dikkatli şekilde törpüleyin. Wartner® TCA Jel ile nasır  
arasında su/nem kalmaması için dikkatli şekilde kurulayın. Deride kanama veya çatlak varsa TCA jeli kullanmayın. Kutu içerisinde ayak 
törpüsü yoktur.

Uygulamayı izleyen 4 gün boyunca deri 
soyulacaktır. Soyulan deriyi ılık suyun altında 
dikkatlice çıkartın. Tedaviden sonra, yeni 
sağlıklı deri (nasırsız) oluşacaktır. Nasır, 
tedavinin ilk haftasından itibaren kaybolabilir. 
Eğer nasır tamamen kaybolmazsa, 4 gün ara 
verdikten sonra tedaviyi tekrarlayın. Bu tedavi 
programını en fazla 4 kez tekrarlayabilirsiniz.
Tedavi tamamlandıktan sonra, kalemi 
muhafaza etmeden önce bir bezle dikkatlice 
temizleyin.

LF01466A

Tedaviden önce
Kullanımı kolay 4 aşamalı uygulama

AŞAMA 2 
3-5 saniye 
boyunca, jelin uç 
kısmına inmesini 
bekleyin.

AŞAMA 1
Kalemi fırça ucu 
aşağı gelecek 
şekilde dik tutun. 
Jelin fırça uçlu 
uygulama 
başlığına 
tamamen 
dolmasını 
sağlamak için 
kalemin tepesini 
saat yönünde 
yavaşça çevirin.

AŞAMA 3
Fırçadaki jeli 
sadece nasır 
üzerinde 
dikkatlice 
uygulayın 
(etrafındaki sağlıklı 
deriyle temasın-
dan kaçının). 
Tedavi edilecek 
bölgenin 
büyüklüğüne göre 
bir ya da daha 
fazla damla yeterli 
olabilir.

AŞAMA 4
Ayakkabılarınızı 
giymeden önce 10-15 
dakika jelin kuruması-
nı bekleyin.
4 gün boyunca günde 
1 kez uygulayın.

çevirin

10-15
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PANTONE Reflex Blue C -1: 5:

- -2: 6:

- -3: 7:

- -4: 8:

Regulatory Approval:
Name: ..............................
Date: ......./......./.......
Signature:

Marketing Approval:
Name: ................................
Date: ......./......./.......
Signature:

www.millergraphics.com

Application:Brand: Master text version: Barcode 1 type:

Barcode 2 type:

Component Part nr: Market: Component size (flat): Diecut nr: Manufacturer:

Size: Unit of measurement:Variant: Packaging type:Languages on the component: Folded size: PO nr: Printer:

Pass nr: Pass nr: Pass nr: Pass nr: Pass nr: Pass nr: Pass nr: Pass nr:
0 1 2 3 4 5 6 7

ApplicatorWartner 01/09/12 Barcode 1 nr:

Barcode 2 nr:

LF01466A TR 210 x 297 mm - Medical Brands

4 mlCorn Pen CartonTurkish - 1052 VanEerd

Pass date: Pass date: Pass date: Pass date: Pass date: Pass date: Pass date: Pass date: Miller reference nr:
21.11.2013 13.01.2014 22.01.2014 05.02.2014 - - - - 00022434-001.000

N/A
N/A

N/A
N/A

FOR APPROVAL ∧ Please valid this proof by signature and send it back to us. Thank you. Please verify this proof carefully concerning lay-out, size, texts and bar code. For the PMS colours please refer to the latest PMS colour guide. After your approval on the above we can proceed to the next stage of your project.


		2014-02-06T16:41:21+0200
	Elif Arıman




