
A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ TARTALMA
1. A HeltiQ Skintags tartalma 5. Mellékhatások
2. Diagnosztizálás 6. Ellenjavallatok
3. Használati útmutató 7. Figyelmeztetések és óvintézkedések
4. A kezelést követően

1. A HELTIQ SKINTAGS TARTALMA
1   Aeroszol adagoló kupakkal, tartalma 38 ml dimetil-éter
1   Használati útmutató
8   Tapasz
8   Egyszer használatos eldobható, cserélhető fej

2. A FIBRÓMA DIAGNOSZTIZÁLÁSA
A fibrómát lógó szemölcsnek, bőrkinövésnek is nevezik, férfiaknál és nőknél egyaránt 
gyakran előfordul.  A fibróma jóindulatú és nem fertőző. Spontán módon alakulnak 
ki, rendszerint a hónaljban, a nyak- és a torok környékén, vagy a mell alatt. A HeltiQ 
Skintags-et csak ezeken a testrészeken szabad használni. 

A fibróma jellemzői: 
• Bőrszínű
• Lágy, nem fájdalmas
• Könnyen mozgatható
• Kiáll a bőrből
• Rövid szára van

FIGYELEM!
Az esetek többségében az egyszeri kezelés elegendő a fibróma eltávolítására. Több, egymáshoz közeli 
fibróma meglétekor kezelje a fibrómákat egyenként, a kezelések között egy-egy nap szünetet tartva. Ha a 
fibróma két hét után is megmarad, ismételje meg a kezelést. Ne kezeljen egy fibrómát 4 alkalomnál többször. 
Minden egyes kezelés között el kell telnie legalább kettő hétnek. Amennyiben ez a kezelési mód nem vezet 
eredményre, ajánlatos orvosi tanácsot kérni.

3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
Ne vegye le a műanyag kupakot a nyomás alatt lévő aeroszolos adagolóról!

4. A KEZELÉST KÖVETŐEN
•  A kezelés közben vagy közvetlenül a kezelést követően enyhe fájdalmat vagy bizsergést érezhet, de ez 

hamarosan megszűnik. A kezelt bőrfelület kisebb duzzanata normális mellékhatása a krioterápiának
• A kezelés hólyagosodást okozhat, ebben az esetben kezelje normál hólyagként
• Távolítsa el a tapaszt, a kezelt területhez ne érjen hozzá, ne kapargassa
• Tartsa a kezelt területet tisztán, kerülje el a fertőzést
• Megengedett az úszás, zuhanyozás vagy fürdés. Ne dörzsölje a kezelt felületet
• A fibróma leesik, miután a kezelt felületen új, egészséges bőr képződött

5. MELLÉKHATÁSOK
A használati útmutató be nem tartása a bőrön fagyást, bőrkárosodást vagy hegesedést okozhat. A fagyás 
miatt a bőrön világos, vagy sötét foltok alakulhatnak ki. Ezt hypo- vagy hiperpigmentációnak nevezik, és egyik 
mellékhatása lehet a krioterápiának. Magasabb a kockázat, ha a terméket erősen pigmentált bőrön alkalmazza 
és/vagy nem tartja be a használati utasítást. Ha az útmutatónak megfelelően használja a terméket, ezek a 
foltok fokozatosan eltűnnek. Amennyiben nem tartja be a használati útmutató előírásait, termikus reakció, 
hypo- vagy hiperpigmentáció, bőrkárosodás vagy sebhely keletkezhet. Vegye fel a kapcsolatot orvosával 
fertőzés vagy komplikáció esetén. 

6. ELLENJAVALLATOK
Ne használja a HeltiQ Skintags-t:
• Diagnosztizált rákbetegség, illetve kezelt rákbetegség esetén
• 4 mm-nél nagyobb fibrómára. A nagy fibrómák ezzel a módszerrel nem kezelhetők
• Ha a fibróma színe eltér a körülötte lévő bőr színétől
• Fenéken és anogenitális szemölcsökre
• Erősen pigmentált bőrre/ sötét  pigmentált bőrre
• Ha a fibrómán szőrszál van
• Ha a fibróma kemény
• Ha a fibróma vérzik
• Irritált, fertőzött vagy érzékeny bőrre
• Hidegallergia (urticaria) vagy extrém hideggel szembeni érzékenység esetén (hideg típusú urticaria)
• Diabétesz vagy keringési zavarok (beleértve a Raynaud-szindrómát) esetén
•  Immunszupresszív gyógyszerekkel kezelt beteg, autoimmun vagy kollagén betegségek igazolt diagnózisa 

esetén
• Véralvadásgátló (anticoagulációs) gyógyszert szedők és vérzékenységben (haemophiliában) szenvedők
• 4 év alatti gyermekeken
• HIV fertőzött pácienseken
• Más fibróma eltávolító kezelésekkel kombinálva
• Az arcon, mellkason, nyakon, mellen vagy fenéken lévő szemölcsökre

7. FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK
• Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. A flakonban túlnyomás uralkodik, hő hatására felrobbanhat
• Gyermekektől elzárva tartandó
• A flakon tartalmát ne lélegezze be
• Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó
• Tilos a dohányzás
• Ne lyukassza ki, ne égesse el használat után sem
• Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni
• Napfénytől védve kell tárolni
• Ne tegye ki 50 °C / 122 °F-et meghaladó hőmérsékletnek
• Tárolja hűvös, száraz helyen, maximum szobahőmérsékleten
• A flakon elhelyezése hulladékként a helyi szabályozásnak megfelelően

Amennyiben Ön várandós vagy szoptat, használat előtt konzultáljon orvosával. Bármilyen kételye van, 
konzultáljon orvosával!

PANASZOK KEZELÉSE ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy a forgalmazóval.  
www.skintag.eu

Ragassza le egy tapasszal  a 
kezelendő fibróma környékét.

Tartsa a cserélhető fejet a tapasszal 
körülvett fibrómán 40 másodpercig. 

A kezelés után közvetlenül távolítsa 
el a védőtapaszt.

Helyezzen egy cserélhető fejet a 
kupak nyitott részéhez. Finoman 
nyomja be a cserélhető fejet a 
nyílásba. Tartsa az adagolót a 
nyílással lefelé. Ne helyezze a 
cserélhető fejet a fibrómára. Távolítsa el (húzza ki) a cserélhető 

fejet a kupakból, majd dobja ki.

Aktiválja a flakont és a cserélhető 
fejet: nyomja meg négyszer erősen 
a hüvelykujjával az adagoló 
alját.  Tartsa távol a testétől és ne 
irányítsa mások felé sem, akik a 
helyiségben tartózkodnak. A flakon 
tartalma a cserélhető fejbe folyik. 
Tartsa az adagolót lefelé még 10 
másodpercig. 
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Ne kezeljen egyidőben kettőnél több,  egymáshoz 
közel lévő fibrómát. A cserélhető fej egyszer  
használható. Minden fibróma kezeléséhez új 
cserélhető fejet kell alkalmazni.

A használt cserélhető fej felületét ne érintse. Tartsa 
távol más bőrfelületektől. A használt cserélhető 
fejjel való érintkezés a bőr felületének fagyását 
okozhatja. 

Használati útmutató 
HeltiQ Skintags

Használati útmutató 
HeltiQ Skintags

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! - Csak külsőleg alkalmazható - Felnőttek és 4 éven 
felüli gyermekek részére - A fibróma kezelése krioterápiával történik, mely a fibróma lefagyasztásával jár - 

- Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! - Csak külsőleg alkalmazható - Felnőttek és 4 éven 
felüli gyermekek részére - A fibróma kezelése krioterápiával történik, mely a fibróma lefagyasztásával jár - 
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Gyártó:

  Koninklijke Utermöhlen NV
De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega, 
The Netherlands  +31 (0)561 69 33 66
www.skintag.eu

Forgalmazó:

Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.
1024 Budapest, Retek u. 32.
+36 (1) 438 - 0257
www.drkh.hu


