
Wartix 
Srodek do szybkiego usuwania kurzajek/zdioni i st6p 

Przed uzyciem nalezy zapoznacsi; z ulotka. informacyjna. ■ Wytaanie do uzytku zewnetrznego 
• Wyrdb przeznaaony do zastosowania u dorosrych i dzieci powyzej 4. roku zycia 

ZAWARTO& 
Opakowanie WARTIX zawiera: 
• Dozownik z aplikatorem zawierajacy dimetyloeter 
• Ulotk; informacyjna. 
■ Plastry ochronne (8 szt.) 
• Gaziki czyszcza.ce (16 szt.) 

Zawartosc dozownika: 20 ml 
Opakowanie WARTIX zawiera 15 dawek. 

1. KURZAJKI IICH LECZENIE 
Kurzajki stanowia. czesty problem. Niemalze kazdy miat kurzajk; w jakims momencie swojego zycia. Kurzajki sa. wywotywane przez 
ludzkiego wirusa brodawczaka (HPV), ktory wyst;puje powszechnie w naszym srodowisku. Istnieje wiele roznych typow kurzajek. 
Zdecydowana wi;kszosc z nich wyst;puje na r;kach i stopach. Kurzajki wyst;pujace na r;kach, kolanach i twarzy maja. zwykle twarda. 
i szorstka. powierzchni; i wygladaja. jak„kalafior". Kurzajki wystepuja.ce na stopach, nazywane takze brodawkami, maja. zazwyczaj 
twarde krawedzie i czarne plamki w srodku. Wystepujq na przedniej czesci podeszwy, pod gtowkami kosci srodstopia, na podstawie 
pi;ty i na palcach. 

Kurzajki wygladaja nieestetycznie, mogq bye niewygodne a nawet bolesne. Majâ  takze tendencj; do nawracania, dlatego nalezy je 
leczyc mozliwie najszybciej i jak najskuteczniej. Za najskuteczniejszq metode leczenia kurzajek powszechnie uznaje sie wymrazanie 
(nazywane takze krioterapia). 

WARTIX wykorzystuje te metod;, jest skuteczny a dodatkowo wyjatkowo bezpieczny oraz tatwy w uzyciu. Ptyn zamrazajacy aplikowa-
ny jest bezposrednio na kurzajk;, ktdra ulega wymrozeniu az po rdzen. Proces wymrazania moze spowodowa£ zaczerwienienie lub 
pojawienie s i ; p;cherzyk6w na sk6rze, co jest zupetnie normalnym zjawiskiem. Zazwyczaj wystarcza pojedyncze zastosowanie 
WARTIX. Po 10 -14 dniach od wymrozenia, kurzajka odpada, pozostawiajac zdrowy, zregenerowany nask6rek. 

2.SPOSOBUZYCIA 
NIE nalezy zdejmowac plastikowego aplikatora z dozownika! 

Zwrocic kurzajke ku gorze tak, aby 
zmiescita si; w komorze aplikatora 
(skierowanego ku dotowi). Nast;pnie 
przytozyc aplikator tak, by krawedzie 
komory szczelnie przylegaty do skory 
wokdt kurzajki. 

Trzykrotnie przycisnac dozownik kciu-
kiem, aby uwolnic ptyn zamrazajacy. 
Przytrzymac aplikator na kurzajce przez 
co najmniej 10 sekund. 

Zdjac aplikator z kurzajki. W tym 
momencie moze wystapic uczucie 
mrowienia lub niewielkiego bolu. @ 

Po zastosowaniu nalezy oczyscic apli
kator gazikiem czyszczacym, znajdu-
jacym si; w opakowaniu WARTIX. 

Jezeli po zastosowaniu WARTIX kurzajka 
jest uniesiona i/ lub bardzo wrazliwa, 
mozna zakleic ja. plastrem ochronnym 
znajdujacym si; w zestawie. 

UWAGA! 
W wi;kszosci przypadk6w pojedyncze zastosowanie WARTIX jest wystarczajace. Jezeli kurzajka nie odpadnie w ciacju dw6ch tygodni 
od wymrazania, zabieg mozna powtdrzyc. Czasami pomocne jest, przed zastosowaniem WARTIX, namoczyc kurzajk; w wodzie, zeby 
ja. zmi;kczyc. Jedna. kurzajk; mozna wymraza<f maksymalnie cztery razy (przy czym nalezy zachowac dwutygodniowy odst;p czasu 
mi;dzy kolejnymi zabiegami). Jezeli po czterech prdbach kurzajka nie odpadnie, najlepiej zgtosic s i ; do lekarza. W przypadku matej 
grupy brodawek potozonych blisko siebie, najlepiej wymrozic kazdq z osobna, zachowujac dwutygodniowy odst;p czasu miedzy 
kolejnymi zabiegami. 
Jezeli nie sq Parfstwo pewni, czy zmiana skbrna jest kurzajka, najlepiej skonsultowac si ; z lekarzem. 

3.POLECZENIU 
W trakcie lub bezposrednio po wymrazaniu kurzajki moze wystqpic uczucie mrowienia lub niewielkiego b6lu. 
Po zabiegu moze powstac pecherzyk. NIE NALEZY GO PRZEKtUWAt! 
P;cherzyk zazwyczaj jest oznaka. skutecznego leczenia. 
Prosz; nie skubac' ani nie drapal zamrozonej kurzajki. 
Po zabiegu kurzajka powinna pozostac czysta - nalezy unikac jej zainfekowania. 
Mozna normalnie ptywac, myt si; i kqpac. 
Zamrozon$ kurzajk; mozna zakleic plastrem ochronnym zawartym w opakowaniu. 

4. DZIALANIA NIEPOZADANE 
Proces wymrazania moze prowadzic do miejscowego wyst;powania biatych plamek na sk6rze (zmniejszenie pigmentacji sk6ry). 
Plamki te stopniowo znikna.. Nieprzestrzeganie zalecen zawartych w tej ulotce moze prowadzic do odmrozenia, uszkodzenia 
lub powstania blizn na sk6rze. Jezeli dojdzie do stanu zapalnego i/ lub jakichkolwiek innych powiktari, nalezy zgtosic s i ; do lekarza. 

5. PRZECIWWSKAZANIA 
Nie wolno stosowac WARTIX: 

U dzieci ponizej 4. roku zycia. 
U chorych na cukrzyc; lub z zaburzeniami krazenia. 
W przypadku podraznienia lub zapalenia sk6ry. 
Jezeli nie sa. Panstwo pewni, ze dana zmiana jest kurzajkq. 
W miejscach, w ktdrych wyst;puje delikatna skbra, takich jak: twarz, szyja, pachy, biust i posladki. 
W leczeniu brodawek na narzadach ptciowych. 
W leczeniu znamion, (owtosionych) pieprzykow ani zadnych innych zmian sk6rnych majacych dziwny wyglad. 
U os6b, ktore sa. uczulone na zimno. 
W skojarzeniu z zadn$ inna, metoda. leczenia kurzajek. 

UWAGA 
Przechowywa£ w miejscu niedost;pnym dla dzieci. Zbiornik pod cisnieniem: chronic przed swiattem stonecznym i nie eksponowac na 
temperatury przekraczajace S0°C Nie przektuwat nie palic- nawet po zuzyciu. Skrajnie tatwopalny. Nie rozpyla£ na otwarty ptomierl 
ani na rozzarzone materiaty. Przechowywac z dala od zrodet zaptonu. 

Kobiety w dazy lub karmiace piersia, przed zastosowaniem WARTIX powinny skonsultowac si ; z lekarzem. 
W razie w^tpliwoki nalezy skonsultowac si ; z lekarzem! 

http://czyszcza.ce
http://wystepuja.ce

