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Salvequick Wart, plastry usuwające kurzajki, 20 sztuk
 

Cena: 23,99 PLN

Opis słownikowy

Producent /
Marka

ORKLA CARE

Opis produktu
 

Salvequick Med Wart Plaster plastry na kurzajki na stopach - 20 sztuk
DLA DOROSŁYCH I DZIECI POWYŻEJ 6. ROKU ŻYCIA

Ochronne plastry na kurzajki (brodawki) z kwasem salicylowym. Wysoka zawartość (40%) kwasu salicylowego w części plastra
bezpośrednio przylegającej do kurzajki pomaga usunąć brodawki i zmniejsza rozprzestrzenianie się ich na inne miejsca.

Są łatwe w aplikacji, a ich stosowanie jest bezbolesne.

Sposób użycia:

1. Należy upewnić się, że skóra jest czysta i sucha.

2. Rozpakować plaster i umieścić na kurzajce.

3. Plastry należy zmieniać codziennie. Po usunięciu plastra, należy oczyścić kurzajkę za pomocą pilnika do paznokci lub pumeksu,
by zeskrobać martwą tkankę.

4. W razie potrzeby zabieg można powtarzać aż do usunięcia kurzajki, maksymalnie do 12 tygodni.

Nie stosować na:

Pieprzyki.

Naczyniaki.
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Owłosione kurzajki.

Kurzajki na genitaliach.

Kurzajki na twarzy.

Na skórze o nadmiernej pigmentacji.

Ani na żadnych innych nietypowo wyglądających zmianach skórnych.

Ważne:

Nie stosować na błonach śluzowych, w szczególności na oczach.

Nie stosować produktu na rany, podrażnioną skórę, uszkodzoną skórę, ani na obszarach zaczerwienionych lub zainfekowanych.

Jeśli w miejscu stosowania plastra pojawi się zaczerwienienie, podrażnienie, infekcja lub bolesność - zakończyć stosowanie,
oczyścić skórę, przemywając obficie wodą i skontaktować się z lekarzem.

Nie stosować produktu jednocześnie z Innymi środkami o działaniu keratolitycznym, takimi jak kwas salicylowy (na odciski), aby
uniknąć kumulacji skutków.

Nie stosować w razie nadwrażliwości na kwas salicylowy/salicylany. W razie wystąpienia reakcji alergicznej na skórze nie
stosować ponownie.

Należy minimalizować kontakt ze zdrową skórą wokół kurzajki, aby zapobiec podrażnieniom.

Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia ani u kobiet w ciąży bez zalecenia lekarza.

Osoby chorujące na cukrzycę, ze słabym krążeniem lub zaburzeniami czynności nerek powinny skonsultować się lekarzem
przed użyciem plastra.

Kwas salicylowy może zwiększyć przepuszczalność skóry, o czym należy brać pod uwagę, w przypadku stosowania leków o
działaniu miejscowym.

Jeśli kurzajka nie znika, zaprzestać stosowania produktu i zasięgnąć opinii lekarskiej.

Po zastosowaniu plastra skóra może mieć przez pewien czas białe zabarwienie.

Gdy opatrunek dotyka zdrowej skóry wokół kurzajki, może dojść do podrażnienia. Jeśli tak się stanie, należy tymczasowo
zaprzestać stosowania plastra do ustąpienia podrażnienia. Jeśli którekolwiek działanie niepożądane się zaostrzy lub jeśli
wystąpią działania niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent: ORKLA CARE S.A.
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