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Undofen® Pro Pen Terapia kwasowa TCA jest łatwy 
i szybki w aplikacji, dzięki innowacyjnej formie aplikatora. Skutecznie 
i w bezpieczny sposób usuwa brodawki/kurzajki. Można stosować 
u dzieci od 4 roku życia. 

Przed pierwszym użyciem i zdjęciem nakrętki 
należy wykonać kilka pełnych obrotów, aby żel 
przedostał się do końcówki aplikatora. W 
przeciwnym razie produkt nie będzie gotowy 
do użycia.

Stuknij aplikatorem (nakrętką skierowaną 
w dół) 3 razy w twardą powierzchnię (np. stół), 
aby żel spłynął do końcówki aplikatora.

Zrównaj niebieskie zgrubienie (na nakrętce) i 
białe (na aplikatorze), a następnie zdejmij 
nakrętkę. Produkt jest zaopatrzony 
w zabezpieczenie przed dziećmi.

Połóż końcówkę aplikatora na brodaw- 
kę/kurzajkę. Naciśnij niebieski przycisk 
i trzymaj przez 10 sekund. W przypadku 
większych brodawek/kurzajek ( > 6mm) może 
być potrzebna dodatkowa aplikacja produktu. 

Po aplikacji, nałóż nakrętkę. Przekręć nakrętkę 
tak, żeby niebieski i biały punkt nie był na tej 
samej wysokości (zabezpieczenie przed 
dziećmi).

Powtarzaj aplikację raz w tygodniu, dopóki brodawka/kurzajka nie 
zniknie, maksymalnie do 6 tygodni. Za każdym razem postępuj zgodnie 
z instrukcją (punkty 2-5).
Dla uzyskania lepszych rezultatów zalecane jest zanurzenie stóp lub rąk 
w ciepłej wodzie na 5 minut przed nałożeniem produktu. Po uprzednim 
wysuszeniu ich ręcznikiem. 

SPOSÓB UŻYCIA

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać 
całą instrukcję użytkowania wyrobu medycznego. 
Używać tylko według zaleceń.

OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT BRODAWEK/KURZAJEK

Brodawki, potocznie kurzajki to nieszkodliwe zmiany skórne wywoływane przez 
wirus brodawczaka ludzkiego (HPV). Istnieją różne rodzaje brodawek, ale 
najczęściej występują tzw. brodawki zwykłe, które zbudowane są 
z wewnętrznego korzenia zawierającego naczynia krwionośne, pokrytego 
zewnętrznymi warstwami naskórka.

Brodawki zwykłe można rozpoznać dzięki szorstkiej, "kala�orowatej" powierzchni. 
Brodawki stóp są podobne do brodawek zwykłych, ale występują głównie na 
podeszwach stóp, na piętach i palcach stóp. Są one bardziej płaskie i często bolesne 
z powodu nacisku wywoływanego chodzeniem.

Brodawki występują u 7 - 10% ogólnej populacji. Są one bardzo zaraźliwe 
i najczęściej pojawiają się w trakcie osłabienia układu odpornościowego 
organizmu. Brodawki mogą rozprzestrzeniać się na inne osoby lub na inne części 
ciała w wyniku bezpośredniego kontaktu z zakażonym obszarem skóry. Ponad 50% 
brodawek znika w ciągu dwóch lat bez leczenia. Jednakże wiele osób decyduje się 
na leczenie, ponieważ brodawki mogą być nieestetyczne, a w przypadku brodawek 
stóp - również bolesne. 

Istnieją dwie tradycyjne metody leczenia brodawek/kurzajek. Pierwsza z nich 
obejmuje stosowanie płynnych preparatów na bazie kwasów, aplikowanych 
bezpośrednio na powierzchnię brodawki/kurzajki. Druga metoda to usuwanie przy 
użyciu lasera, wypalania lub krioterapii, przez lekarza lub samodzielnie 
w domu (techniką krioterapii: Undofen® Krioterapia).

Undofen® Pro Pen Terapia Kwasowa TCA to skuteczna i łatwa w użyciu metoda 
samodzielnego leczenia przy pomocy silnie stężonego żelu powodującego 
usuwanie brodawek/kurzajek.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Kwas trójchlorooctowy (TCA) ma silne działanie żrące. Należy zachować szczególną 
ostrożność podczas aplikacji.

• NIE stosować u dzieci w wieku poniżej 4 lat
• NIEpolecane dla osób chorych na cukrzycę i z problemami krążenia
• Stosować tylko do usuwania brodawek/kurzajek
• Używać produkt tylko przez jedną osobę
• NIE stosować na obszary skóry inne niż ręce i stopy
• NIE stosować na rany i podrażnioną skórę
• NIE używać w razie wątpliwości czy jest to brodawka/kurzajka
• Przechowywać z daleka od dzieci

WYRZUCIĆ PRODUKT W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

• Opakowanie lub produkt jest uszkodzony
• Końcówka urządzenia nie pęka podczas przekręcania nakrętki 
 po pierwszym użyciu
• Nie słychać dźwięku po kliknięciu niebieskiego przycisku

SKONSULTUJ SIĘ Z LEKARZEM W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

• Produkt będzie używany w połączeniu z innymi produktami
• Wystąpiły działania niepożądane lub reakcje alergiczne
• Objawy nie ustępują po 6 tygodniach leczenia
• Jesteś w ciąży lub karmisz piersią

Zapewnij utylizację produktu zgodnie z międzynarodowymi i krajowymi 
przepisami o usuwaniu odpadów.

Zachowaj ulotkę, gdyż zawiera ona ważne informacje.

Nie zdejmuj nakrętki, zanim nie przekręcisz aplikatora
(patrz instrukcja, punkt 1)!

Unikaj kontaktu preparatu TCA ze zdrową skórą i oczami. 
W przypadku kontaktu, należy natychmiast zetrzeć roztwór suchym wacikiem, 
aby zminimalizować ryzyko złuszczania się zdrowej skóry. Jeśli produkt 
dostanie się do oczu, płucz je wodą przez 15 minut i natychmiast skontaktuj się 
z lekarzem.

EFEKTY UBOCZNE:

• Po kilku dniach leczenia powierzchnia brodawki może stać się ciemna. Jest to 
normalne zjawisko podczas procesu gojenia.

• Może być zauważalne lekkie uczucie mrowienia. Jest to normalne zjawisko i 
przemija. Jeśli dyskomfort utrzymuje się w kolejnych dniach, należy przerwać 
leczenie i skonsultować się z lekarzem.

• Aby zapobiec podrażnieniom i przebarwieniom, leczoną skórę należy chronić 
przed słońcem przez 30 dni po zabiegu.

• Po otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 6 tygodni.

Więcej informacji: www.undofen.pl

Przed pierwszym użyciem należy uważnie przeczytać całą instrukcję 
użytkowania wyrobu medycznego. Używać według zaleceń.
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