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Kick the Tick Expert zestaw do bezpiecznego usuwania
kleszczy 9ml
 

Cena: 28,15 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

ciało

Podmiot
odpowiedzialny

ICB Pharma

Postać aerozol

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

INNOWACJA W PROFILAKTYCE BORELIOZY

I INNYCH CHORÓB PRZENOSZONYCH PRZEZ KLESZCZE

ZAMRAŻA I ZATRZYMUJE WYDZIELANIE ZAKAŹNEJ ŚLINY PRZEZ ŻERUJĄCEGO KLESZCZA
CHRONI PRZED ROZERWANIEM CIAŁA PASOŻYTA PODCZAS JEGO USUWANIA
OGRANICZA MOŻLIWOŚĆ TRANSMISJI CZYNNIKÓW ZAKAŹNYCH PODCZAS WYKONYWANIA ZABIEGU

Zestaw KICK THE TICK expert jest bezpieczny dla ludzi i zwierząt

Nie zawiera pestycydów.
Został przebadany w testach toksykologicznych i dermatologicznych.
Posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny nr PZH/HT-3314/2017.

Sposób działania KICK THE TICK® expert

Zamrażanie żerującego kleszcza

Technologia Anti-Parasite Removal Film tworzy trwałą powłokę, która zapobiega rozerwaniu kleszcza podczas jego usuwania
minimalizując ryzyko kontaktu z materiałem zakaźnym.
Zastosowanie wyrobu powoduje zamrożenie i zahamowanie wydzielania zakaźnej śliny przez żerującego kleszcza.
Zamrożenie miejsca wkłucia łagodzi ból, świąd, odczyn zapalny i ułatwia usuwanie przyczepionego pasożyta.

Usuwanie żerującego kleszcza
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W zestawie jest przyrząd do usuwania kleszczy, który ułatwia sprawne i bezpieczne usuwanie pasożyta, co dodatkowo
ogranicza możliwość transmisji czynników zakaźnych podczas wykonywania zabiegu.

KICK THE TICK® EXPERT ZESTAW DO BEZPIECZNEGO USUWANIA KLESZCZY

obniża ryzyko zakażenia chorobą odkleszczową
służy do zamrażania i usuwania kleszczy przyczepionych do skóry ludzi i zwierząt
opatentowana technologia Anti-Parasite Removal Film chroni ciało kleszcza przed rozerwaniem podczas zabiegu
przyrząd dostosowany do budowy i rozmiarów kleszcza
łagodzi świąd, stan zapalny i ból związany z usuwaniem kleszcza
nie wywołuje oparzeń skóry, może być stosowany u dzieci już od 3 roku życia
ekonomiczne opakowanie, wystarcza do usunięcia ok. 20 kleszczy
umożliwia aplikację pod każdym kątem
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