Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

LAPIS SZTYFT 1 szt.
Cena: 21,78 PLN

Opis produktu
LAPIS SZTYFT 1 szt.
Łacińskie słowo lapis oznacza dosłownie "kamień" i stosowane jest do określenia różnego rodzaju kamieni. Jest to potoczna nazwa
preparatu tradycyjnie stosowanego do leczenia brodawek i kurzajek. Tak zwany lapis infernalis – znany szerzej pod nazwą "diabelskiego
kamyka" (dosłownie "kamień piekielny") dawniej dostępny był w aptekach powszechnie, by na pewien czas zniknąć z rynku i niedawno
pojawić się na nim ponownie.
Lapis Diabelski Kamyk to preparat medyczny, stosowany do usuwania zmian rozrostowych skóry o charakterze brodawek zwykłych oraz
pomocniczo do stosowania w leczeniu niektórych zmian skórnych pochodzenia wirusowego: brodawek zwykłych oraz kłykcin
kończystych. Azotan srebra, który jest podstawowym składnikiem sztyftu, skutecznie wspomaga gojenie uszkodzeń skóry.
Działanie lecznicze lapisu na brodawki polega na działaniu żrącym na chorobowo zmienioną skórę. Dlatego należy bardzo uważać, żeby
delikatnie potrzeć kamykiem jedynie kurzajkę, natomiast nie spowodować zniszczenia zdrowej skóry obok chorobowej zmiany.
Skład:
Sztyft: azotan srebra 97 części, azotan potasu 3 części.
Sposób użycia:
Należy dokładnie przeczytać ulotkę informacyjną aby uniknąć nieprawidłowego użycia wyrobu medycznego.
Przed użyciem należy założyć okulary ochronne. Zaleca się również stosowanie rękawic ochronnych.
Zdjąć z produktu zatyczkę ochronną oraz usunąć cienką, kolorową warstwę parafiny, która chroni sztyft przed wilgocią z
powietrza.
Z czubka sztyftu bardzo delikatnie usunąć kolorową warstwę zielonej parafiny. Nie wdychać pyłu.
Ostrożnie pocierać powierzchnię brodawki (kurzajki) sztyftem ruchami kołowymi przez kilka sekund. Naturalna wilgotność
dotkniętego miejsca po kilku minutach rozpocznie reakcję z azotanem srebra.
Nie dopuścić do kontaktu ze zdrową skórą.
Po 24 godzinach od aplikacji można przyśpieszyć gojenie poprzez delikatne usunięcie powstałej czarnej plamy. Zabieg należy
powtarzać, aż do całkowitego zniknięcia kurzajki.
Przeciwwskazania i środki ostrożności:
Nie stosować razem z innymi preparatami stosowanymi do leczenia kurzajek.
Nie stosować na znamiona, ciemne plamy na skórze, piegi, brodawki wodne i brodawki łojotokowe.
Przy obecności chorób, a także w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie rodzaju brodawki należy skonsultować się z
lekarzem.
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Nie stosować na błony śluzowe, miejsca silnie ukrwione oraz w przypadku zmian zlokalizowanych w okolicy oczu.
W przypadku kobiet w ciąży i karmiących piersią należy skonsultować się z lekarzem.
Nie stosować u dzieci poniżej 4. roku życia lat. Stosowanie u dzieci powyżej 4 lat należy skonsultować z lekarzem.
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