s kyselinou monochloroctovou

K dostání ve všech lékárnách
… vhodný pro …

odstranění běžných bradavic – Verrucae vulgares
včetně Verrucae plantares

… nepoužívat …

	při alergii na účinnou látku
	v oblasti očí a sliznic
	v oblasti genitálu
	na zanícené a poraněné bradavice
	ihned po odstranění bradavic skalpelem,
elektrokauterizací, kryoterapii, po biomycinových
injekcích, po laserovém ošetření
	pro léčbu stařeckých bradavic a mateřských znamének
	při známé tendenci k tvorbě koloidních jizev

… zvláštní opatrnost …

	u pacientů s imunodeficiencí
	diabetes mellitus, polyneuropatie

… by neměl být používán …
	v těhotenství
	v období kojení

Složení: 100 mg roztoku obsahuje 50 mg kyseliny monochloroctové. Další složky: čištěná voda. Příklady použití:
odstranění běžných bradavic.
Zdravotnický prostředek k dostání pouze v lékárnách.

Výrobce:

Temmler Pharma GmbH und Co. KG
www.temmler.de • www.warzenhilfe.de
Dovozce pro ČR:
R-MARK s.r.o.
www.r-mark.cz • www.lecbabradavic.cz

Acetocaustin

Jednoduše, účinně a bezbolestně
proti bradavicím!

Jednoduchá aplikace
a vysoká účinnost!

s kyselinou monochloroctovou

Řešení proti bradavicím
Aplikace pouze
jednou týdně!

jednoduše
účinně
bezpečně
bezbolestně

Rychlé a účinné působení

Jednoduchá a účinná aplikace
pro léčbu běžných bradavic
(Verrucae vulgares, Verrucae plantares)

s kyselinou monochloroctovou

Jednoduchá a bezpečná manipulace
díky nově tvarovanému obalu přípravku
s aplikační špátlí

1.

zdravá pokožka v okolí bradavice se pokryje
dobře přilnavou viskózní mastí (např. vaselina,
zinková pasta) k ochraně.

2.

malé množství Acetocaustinu se nanese
špátličkou na bradavici a nechá se zaschnout.

3.

maximální velikost plochy pro léčbu je 2 cm2
– zhruba 1,4 x 1,4 cm. V případě většího
množství bradavic v jedné lokalitě aplikujte
roztok postupně, nikoliv najednou.

4.

nanáší se pouze jednou týdně.

5.

pokud je vzhledem k velikosti a typu bradavice
nutná opakovaná aplikace, doporučuje se
postiženou oblast předtím vykoupat v horké
vodě – mrtvá tkáň se nesmí mechanicky
odstraňovat, hrozí nebezpečí infekce.

Upozornění:
zdravou pokožku, která přijde omylem do kontaktu
s přípravkem, je nutné okamžitě opláchnout velkým
množstvím vody a pokud se přesto objeví příznaky
podráždění, je nutno postupovat jako při léčbě
popáleniny.

