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Efektiivne soolatüügaste ravi EndWarts PEN'iga
EndWarts PEN'iga on tüügaste ja käsnade ravimine mugav – manustada tuleb ainult kord nädalas ja see võtab
aega vaid mõne sekundi. EndWarts PEN sisaldab tugevatoimelist sipelghappe lahust mugavas aplikaatoris, mis on
spetsiifiliselt disainitud, lähtuvalt tarbijate soovidest.
Kasutajasõbralikul pliiatsaplikaatoril on kolmnurkne ristlõige, mis tagab manustamisel stabiilsuse, ja ainulaadne
pliiatsiots, mis vabastab tüükale automaatselt õige koguse. Kuna sipelghape imendub otse tüükasse, võite kohe
peale kasutamist panna sokid jalga või minna vanni.
Juhul kui seda kasutatakse õigesti, ei tekita EndWarts PEN arme ega põhjusta infektsioone.

Kuidas kasutada EndWarts PEN'i?
Tüügaste eemaldamiseks järgige neid lihtsaid samme:

1. Eemaldage lastekindel kork

2. Suruge pliiatsaplikaatori ots õrnalt üheks sekundiks vastu tüügast ja korrake
tegevust üks kord

Ravige korrapäraselt kord nädalas, kuni tüügas on täielikult kadunud
Hoidke pliiatsaplikaatorit alati lastele kättesaamatus kohas!

EndWarts PEN'i võib kasutada kätel, jalgadel, küünarnukkidel ja põlvedel
Sellel pildil on toodud kehapiirkonnad, kus EndWarts PEN'i võib kasutada
EndWarts PEN'i võib kasutada soolatüügaste ravimiseks kätel, jalgadel, küünarnukkidel ja põlvedel. Sipelghappe
lahus kuivatab tüüka alates juurtest, aidates kehal sellest vabaneda. Tüükad kaovad täielikult tavaliselt 5–15
ravikorraga 1.
Vältige lahuse sattumist tüügast ümbritsevale nahale, sest sipelghape on söövitav ja võib tervet nahka kahjustada.
See on eriti oluline õhukese nahaga piirkondade ravimisel, näiteks lastel ja käeseljal.

EndWarts PEN sobib kasutamiseks väikelastele
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EndWarts PEN sobib kasutamiseks kõigil inimestel, sealhulgas lastele. Seda on lihtne kasutada ja õige
kasutamise puhul on see valutu. Lahus kuivab hetkega ja teie laps võib kohe pärast ravimist sokid jalga panna,
edasi mängida või minna isegi vanni või ujuma. Tüügaste ravi ei tekita iseenesest mingit stressi ega mõjuta teie
ega teie lapse igapäevast elu.

Ravimine alla 4-aastastel lastel
Pärast perearsti või lastearstiga nõu pidamist võite kasutada EndWarts PEN'i ka alla 4-aastaste laste tüügaste
ravis. Sellistel juhtudel on oluline annust vähendada. Lugege veel ravi kohta alla 4-aastastel lastel (/teaveendwarts-peni-kohta/endwarts-peni-kasutamine-alla-4-aastastel-lastel/).

Diabeedihaigete ravi
Inimesed, kes põevad diabeeti, peaksid kasutama EndWarts PEN'i ainult tüügastel, mis on tervel nahal (nahal, mis
ei ole diabeedi poolt kahjustatud) ning olema eriti hoolikad. Juhul kui ravi ajal tekivad mistahes probleemid, pidage
alati nõu oma arsti/õe või jalaravi spetsialistida.

Lisateave EndWarts PEN'i kohta
EndWarts PEN'i tuleb kasutada vaid üks kord nädalas, kuni tüügas kaob. Korraga võib ravida mitut tüügast.
Pliiatsaplikaator sisaldab hapet umbes 30 ravikorra jagu.
Hoidke EndWarts PEN'i lastekindla korgiga suletult ja nii, et pliiatsiots oleks suunatud allapoole, et vältida lahuse
kuivamist enne kõlblikkusaja lõppu. Lugege kasutusjuhiseid edasi siit (/fileadmin/user_upload/endwarts_ee/EEEndWartsPEN_IFU.pdf).
Hoidke pliiatsaplikaatorit alati lastele kättesaamatus kohas!

EndWarts PEN – Tõhus toime
EndWarts PEN kuivatab tüüka, mis kaob ära. Hoitakse ära tüügaste taasteke.

Kust saab EndWarts PEN'i osta?
EndWarts PEN on müügil teie kohalikus apteegis.
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