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MUSTICO TICK-OFF Spray do usuwania kleszcz
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Producent BIOVENA PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

MUSTICO TICK-OFF Spray do usuwania kleszczy

Składniki:
1,1,1,2 - tetrafluoroetan.

Sposób użycia:
Wycelować końcówkę rurki dozującej umieszczonej u góry pojemnika w część głowową kleszcza wbitą w skórę nosiciela.
Spryskać, aż strumień się zatrzyma. Do skutecznego zabicia kleszcza niezbędne jest od 1 do 3 rozpyleń. Nie należy przekraczać 3
rozpyleń na miejsce.
Rozpylona ilość środka natychmiast zamraża kleszcza i powoduje wycofanie narządu gębowego. Chwycić kleszcza za pomocą pęsety.
Lekko poruszyć na boki i usunąć.
Zdezynfekować miejsce po usunięciu kleszcza.
Pęsetę po wykonanym zabiegu należy zdezynfekować.
Zgodnie z instrukcją użytkowania wyrobu do usunięcia kleszcza można zastosować max. 3 dawki.
Jedno opakowanie zawiera 60 dawek, czyli wystarcza do usunięcia 20 kleszczy.

Jeśli w przeciągu 3–30 dni po usunięciu kleszcza, w miejscu jego wkłucia widoczne będą utrzymujące się zmiany skórne, typu czerwone
plamki/ grudki, nie bolące i nie swędzące oraz pojawią się objawy grypopodobne (gorączka do 38°, ból głowy, mięśni i stawów, zapalenie
górnych dróg oddechowych) lub nudności, wymioty, biegunki – należy wtedy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Przeznaczenie:
Dla dorosłych i dzieci powyżej 3-go roku życia
Spray do usuwania kleszczy 2 w 1.

Usuwa kleszcze i ogranicza ryzyko boreliozy
Nietoksyczny i bezbolesny
Zamraża kleszcza natychmiast
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 Zawiera spray i pęsete

Warunki przechowywania:
Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od światła i wilgoci. Przechowywać w sposób
niedostępny dla małych dzieci.

Uwaga!
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować u dzieci poniżej 3-go roku życia.
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