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Wortie plastry 15 szt. - - 15 szt.
 

Cena: 34,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 szt.

Postać -

Producent VITAMED

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Wortie
Do usuwania kurzajek i brodawek

Bezpieczny system do krioterapii w warunkach domowych i plastry z 40% kwasem salicylowym.
Wortie i Wortie Advanced pozwala na szybkie, łatwe i precyzyjne wymrażanie kurzajek w warunkach domowych bez kontaktu gazu ze
skórą. Łatwy i szybki w użyciu – nie wymaga montażu aplikatorów. Zwykle jedna aplikacja wystarcza do usunięcia kurzajki.
Plastry Wortie z 40 % kwasem salicylowym. Leczą, chronią i maskują kurzajkę / brodawkę. Zapobiegają rozprzestrzenianiu infekcji.
Bezpieczne i wygodne w użyciu – przykleić przed snem i odkleić rano. Kurzajka, która znika w ciągu 7-14 dni.

Wortie, wyrób medyczny. Opakowanie Pojemnik 50 ml. Skład Eter dimetylowy. Sposób użycia 1. Postawić pojemnik na stole lub innej
równej powierzchni i zdjąć nasadkę. 2. Trzymając pojemnik w pozycji pionowej: nałożyć ponownie nasadkę tak, aby symbol strzałki
znalazł się nad symbolem zamrażania. 3. Następnie naciskać nasadkę przez 3 sekundy (nie przekraczać 3 sekund). Będzie słyszalny
dźwięk aktywacji (syk). 4. Zdjąć nasadkę i schłodzoną metalową końcówkę precyzyjnie przyłożyć do kurzajki (brodawki zwykłej na dłoni)
na 20 sekund, do brodawki podeszwowej (na stopie) na 40 sekund. Dla dzieci od 4. roku życia i dorosłych.
Wortie Advanced, wyrób medyczny. Opakowanie: Pojemnik 50 ml. Tuba z żelem przewodzącym niską temperaturę (5 ml). Sześć
piankowych plastrów ochronnych. Skład: Pojemnik z gazem: Eter dimetylowy. Tuba z żelem: woda, glikol propylenowy, fenoksyetanol,
karbomer, trietanoloamina, kwas kaprylohydroksamowy, metylopropanodiol. Sposób użycia: Delikatnie ścisnąć tubę z żelem
przewodzącym niską temperaturę i nałożyć jedną kroplę żelu dokładnie na brodawkę/kurzajkę. 1. Postawić pojemnik pionowo na stole
lub innej płaskiej powierzchni i zdjąć nasadkę. 2. Pozostawić pojemnik w pozycji pionowej; następnie nałożyć nasadkę, dopasowując
symbol strzałki na nasadce do symbolu zamrażania na pojemniku. 3. Mocno naciskać w dół nasadkę przez 3 sekundy (NIE
PRZEKRACZAĆ 3 SEKUND). Będzie słychać dźwięk aktywacji (syk). 4. Zdjąć nasadkę. Precyzyjnie przyłożyć schłodzoną, metalową
końcówkę do brodawki/kurzajki na dłoni przez 20 sekund, a na stopie przez 40 sekund. Jeśli brodawka podeszwowa jest szczególnie
bolesna podczas chodzenia lub jeśli otaczająca ją skóra jest wrażliwa po zabiegu, można użyć ochronnych plastrów piankowych do
zabezpieczenia tego obszaru. Dla dzieci od 12. roku życia i dorosłych.
Plastry Wortie, wyrób medyczny. Opakowanie: 15 plastrów (9 x 9 mm). Skład: Plastry ze 100% bawełny z 40% kwasem salicylowym.
Sposób użycia: Plaster Wortie przykleić na kurzajkę/brodawkę na noc i odkleić rano. Dla dzieci od 4. roku życia i dorosłych.
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Wytwórca: Trimb Healthcare, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam, Holandia. Wyłączny dystrybutor na Polskę: Vitamed
Pharmaceuticals Sp. z o.o., ul. Ostrowskiego 24, 97-213 Smardzewice, tel.: 44/ 710 86 99, www.vitamed.pl
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