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MUSTICO TICK-OFF, Spray do usuwania kleszczy 2w1, 8ml
 

Cena: 15,02 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 8 ml

Postać spray

Producent BIOVENA HEALTH SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis

MUSTICO TICK-OFF, Spray do usuwania kleszczy 2w1, 8ml

Mustico Tick-Off Spray do usuwania kleszczy. Opakowanie zawiera spray zamrażający kleszcza oraz pęsetę do jego usunięcia. Preparat
przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci powyżej 3. roku życia.

Wskazania 
Bezbolesne usuwanie kleszczy metodą zamrażania.

Działanie 
Preparat Mustico Tick-off zamraża kleszcza natychmiast, powodując wycofanie aparatu gębowego z ciała żywiciela, minimalizując
ryzyko przeniesienia chorób zakaźnych.

Sposób użycia 
1. Wycelować końcówkę rurki dozującej umieszczonej u góry pojemnika w część głowową kleszcza wbita w skórę nosiciela.
2. Spryskać, aż strumień się zatrzyma. Do skutecznego zabicia kleszcza niezbędne jest od 1 do 3 rozpyleń. Nie należy przekraczać 3
rozpyleń na miejsce.
3. Rozpylona ilość środka natychmiast zamraża kleszcza i powoduje wycofanie narządu gębowego. Chwycić kleszcza za pomocą
pęsety. Lekko poruszyć w boki i usunąć.
4. Zdezynfekować miejsce po usunięciu kleszcza oraz pęsetę po zakończeniu zabiegu.

Przeciwwskazania
Nie stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.
Nie stosować w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości lub alergii po zastosowaniu produktu.

Środki ostrożności 
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Po wykonanym zabiegu usunięcia kleszcza należy obserwować miejsce ukłucia przez kilka tygodni. Wystąpienie miejscowego lub
ogólnego stanu zapalnego (zaczerwienienia, obrzęku) może być następstwem przekazania czynników zakaźnych przez pasożyta. W
przypadku wystąpienia gorszego samopoczucia, gorączki lub pojawienia się rumienia wędrującego, który jest charakterystyczny dla
boreliozy należy niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza.

Przechowywanie 
Chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. Chronić przed dziećmi.
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