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HELP4SKIN kurzajki i brodawki 50 ml
 

Cena: 36,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 50 ml

Postać -

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis

Preparat do usuwania brodawek i kurzajek metodą krioterapii

20g tuba

 

WYRÓB MEDYCZNY

 

Nowoczesna technologia Verrukill® 
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Help4skin Brodawki i kurzajki to preparat do usuwania brodawek i kurzajek metodą krioterapii (całkowitego wymrożenia zmiany aż do
korzenia) z użyciem systemu Verrukill®. Efekt już po 1 użyciu.  Produkt jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej
4 roku życia.

Help4Skin BRODAWKI I KURZAJKI jest szybki, skuteczny i bezpieczny 

 

 

 SKUTECZNY

Efekt już po 1 użyciu Wymraża kurzajki i brodawki aż do korzenia  

 

 SZYBKI

Aktywacja trwa 1 sekundę  

 

 BEZPIECZNY

12 jednorazowych aplikatorów eliminuje ryzyko przenoszenia wirusa Precyzyjna aplikacja bezpośrednio na brodawkę/kurzajkę  

 

 

 

 

Czym są brodawki i kurzajki?
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Brodawki to łagodne narośla na skórze, które charakteryzują się szorstką powierzchnią i są wywoływane przez wirus brodawczaka
ludzkiego (HPV), który występuje powszechnie w środowisku. Wyjaśnia to częste rozprzestrzenianie się brodawek. Brodawki są
przekazywane przez bezpośredni kontakt z zakażonym obszarem skóry, pomiędzy dwiema osobami lub u tej samej osoby, z jednej
części ciała na drugą. Brodawki są bardzo zakaźne i oporne na leczenie. Mają tendencję do odnawiania i dlatego wymagają całkowitego
usunięcia. Najczęściej występującymi rodzajami brodawek są:  Brodawki zwykłe — charakteryzują się szorstką, podobną do kalafiora
powierzchnią oraz różnymi kształtami i rozmiarami. Występują często na dłoniach i palcach rąk, jednak mogą pojawić się w każdym
miejscu na ciele.  Kurzajki — najczęściej są widocznie wystające i podobne do brodawek zwykłych, chociaż ich powierzchnia jest
bardziej gładka i pokryta często warstwą zrogowaciałej skóry o zmiennej średnicy. Pojawiają się na podeszwie stopy, palcach lub pięcie.
W związku z naciskiem związanym z ciężarem ciała brodawka jest spłaszczona i wciska się w skórę stopy, powodując ból i dyskomfort. 
 W RAZIE WĄTPLIWOŚCI, CZY NAROŚL NA SKÓRZE JEST BRODAWKĄ CZY KURZAJKĄ, NALEŻY ZASIĘGNĄĆ PORADY LEKARZA
PRZED UŻYCIEM WYROBU MEDYCZNEGO Help4Skin BRODAWKI I KURZAJKI. 

 

OTWARTE RANY:

Krioterapia opatentowaną metodą VERRUKILL®  to bezpieczny*, skuteczny i praktyczny sposób rozwiązania problemu brodawek
i kurzajek  w warunkach domowych. Polega na całkowitym wymrożeniu zmian w bardzo krótkim czasie. Zamrożona brodawka
powinna stopniowo zanikać lub odpaść po około 10 ‑ 14 dniach, odsłaniając nowy, zdrowy naskórek. Jednorazowy zabieg wystarcza
zazwyczaj do usunięcia problemu, z wyjątkiem szczególnie opornych brodawek lub kurzajek. W takich wypadkach konieczne będzie
powtórzenie zabiegu po upływie dwóch tygodni. 
*pod warunkiem prawidłowego stosowania wyrobu

 

 

OTWARTE RANY:

 VERRUKILL® to zabieg polegający na wymrażaniu, który działa natychmiast, powodując zmrożenie obszaru od brodawki do korzenia
na kilka sekund. Obszar skóry, który zetknie się z zamrożoną pianką, staje się biały. Może wówczas wystąpić niewielkie uczucie
pieczenia i ból. Jest to całkowicie normalne. Po zabiegu przy korzeniu brodawki pojawi się mały, niewidoczny pęcherzyk, który ułatwi jej
odpadnięcie. W większości przypadków 10‑14 dni po zabiegu brodawka odrywa się i znika, umożliwiając wzrost zdrowej skóry.

 

OTWARTE RANY:
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Brodawki zwykłe i kurzajki: zazwyczaj wystarcza jeden zabieg. W razie konieczności zabieg należy powtórzyć po upływie 2 tygodni. Jeśli
po 4 zabiegach nie dojdzie do poprawy, należy zgłosić się do lekarza. Kurzajki są zwykle bardziej oporne na leczenie. Konieczne może
być powtórzenie zabiegu 3–4 razy w odstępach dwutygodniowych. Jeśli po 4 zabiegach nie dojdzie do poprawy, należy zgłosić się
do lekarza.  Skupisko brodawek: zaleca się przeprowadzenie zabiegów osobno w obrębie każdej brodawki w odstępach
dwutygodniowych.

 

WYROBY MEDYCZNE

POZNAJ SERIĘ PRODUKTÓW

 

 

  
   

GOJENIE RAN

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran

BRODAWKI I KURZAJKI

Preparat do usuwania brodawek i kurzajek metodą krioterapii

GOJENIE RAN

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran

 

BRODAWKI I KURZAJKI

Preparat do usuwania brodawek i kurzajek metodą krioterapii
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GOJENIE RAN

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran

GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY

Plaster w żelu wspomagający gojenie

 

GOJENIE RAN

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran

GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY

Plaster w żelu wspomagający gojenie

GOJENIE RAN

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran

 

GOJENIE PĘKNIĘĆ SKÓRY

Plaster w żelu wspomagający gojenie

GOJENIE RAN

Żel hydrokoloidowy przyspieszający gojenie ran
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Preparat do usuwania brodawek i kurzajek metodą krioterapii
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POBIERZ PEŁNĄ ULOTKĘ 

 

 

Szybka i skuteczna pomocw walce z brodawkami 

4,6/5

Średnia ocena użytkowników Ceneo.pl*

 

*w oparciu o dane z serwisu Ceneo.pl, średnia z 62 opinii użytkowników z dnia 10.08.2021

DYSTRYBUTOR ZF Polpharma S.A.,83-200 Starogard Gdański, ul. Pelplińska 19 Polska

WYTWÓRCA Sixtem Life S.r.l. Via E.Boni 19, 59100 Prato (PO) Włochy
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Galeria
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