FIGYELEM! Használat előtt minden esetben olvassa el az útmutatót. Csak az útmutatásnak megfelelően használja, kövesse az utasításokat.
Amennyiben további kérdése van, kérdezze meg orvosát, egy egészségügyi szakembert vagy egy gyógyszerészt. Őrizze meg az útmutatót
további felhasználás céljára.
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Tervezett felhasználás

Hatásmód

A készülék professzionális BIZTONSÁGOS KULLANCS-ELTÁVOLÍTÓ
SZETT emberekből és állatokból történő kullancs-eltávolításra
szolgáló orvostechnikai eszköz.
Használata a kullancs által terjesztett betegségek, így a kullancs
enkefalitisz, a Lyme-kór, a babéziózis, az anaplazmózis és egyebek
megelőzésére szolgál.

Lefagyasztja a kullancsot, és megakadályozza a kullancs fertőző nyálának kifolyását az eltávolítás
során.
Technológia (parazitaellenes eltávolító film) a kullancs testének pontos lefedéséhez vezet,
és védelmet nyújt a kullancs elszakadása ellen, ezáltal csökkenti a fertőző anyagokkal való
érintkezés kockázatát az eltávolítás során.
Készülék kullancs-eltávolítót tartalmaz a kullancsok biztonságos és hatékony eltávolításához,
amely továbbá csökkenti a fertőző anyagok átvitelének kockázatát a kullancs-eltávolítás során.

Használati útmutató
1. lépés:

A rögzült kullancs fagyasztása
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Vegye le a Kullancs-eltávolítót a spray
applikátoráról.

Az óramutató járásával
ellenkezőleg zárt állásból
nyitott állásba elforgatva
oldja ki a spray applikátorát.

Helyezze az eszköz
végét óvatosan
a kullancs köré.
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Nyomja meg a spray
applikátorának gombját,
hogy a termék teljes
adagját kiadja.

A kezelés után a nyitott
állásból zárt állásba
forgatással rögzítse
a spray applikátorát.

AZ ADAGOK
KÖZÖTT ELTELT
IDŐ NEM LEHET
3 MÁSODPERCNÉL
HOSSZABB

az adagok száma a kullancs méretétől függ (lásd az alábbi táblázatot):
Nőstény közönséges
kullancs
(Ixodes ricinus)

Nőstény
kutyakullancs
(Dermacentor reticulatus)

1 adag

2 adag

2 adag

0,8 mm
1,5 mm

Az eszköz útmutatásnak megfelelő használata sértetlen
kullancsok eltávolítását teszi lehetővé, és így csökken
a kórokozók átvitelének lehetősége az eltávolítás során.

A vég

1
A kullancs mérete alapján
válassza ki a legalkalmasabb
kullancs-eltávolító véget.
A kullancs-eltávolítóval ragadja
meg erősen a kullancsot,
és helyezze a kullancs-eltávolítót
a lehető legközelebb a bőrhöz.

ARÁNY 2:1
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Emelje meg határozottan
a kullancs-eltávolítót.

Ellenőrizze, hogy nem
maradt-e a kullancs
testének egy része a bőrben.
Fertőtlenítse a kezelt
területet.

Dobja ki az eltávolított
kullancsot, vagy
diagnosztikai vizsgálatok
céljából tegye kémcsőbe.

NE CSAVARJA!

FONTOS!
• A nem megfelelő kezelés a kullancs sérüléséhez és kórokozókkal való érintkezéshez vezethet.
A kullanccsal való közvetlen érintkezés elkerülése érdekében védőkesztyű viselése javasolt az
eltávolítás során.
•A
 kullancscsípés késői felismerése a kullancs szájszervének tartós rögzüléséhez vezet,
ami nagyon megnehezíti az eltávolítást. A bőrbe ágyazódó megmaradó kullancsrészeket
orvosnak kell eltávolítania.

További információk

Figyelmeztetések és óvintézkedések

Ha a kullancs nehezen
elérhető területen van,
például a hónalj területén,
a fülek mögött vagy a
lágyékon, akkor kérjen
meg valakit, hogy segítsen
Önnek az eltávolításnál.
A kullancs eltávolítása után
néhány héten keresztül figyelje meg a kezelt területet.
A kórokozók parazita
általi átvitele helyi vagy
általános gyulladáshoz
vezethet. Ha rosszul érzi
magát, belázasodik vagy
Lyme-kórra jellemző bőrpír
jelenik meg, haladéktalanul
forduljon orvosához vagy
gyógyszerészéhez.

• Csak az útmutatásnak megfelelően használja, kövesse
az utasításokat.
• Ne használja 3 éves kor alatti gyermekeknél.
• Gyermekeknél csak felnőtt közvetlen felügyelete alatt
végezze el a kezelést.
• Ne használja bőrsérülések területén.
• Ne használja, ha az összetevők bármelyikére allergiás.
• Kerülje a szemmel, valamint a száj, az orr, a torok vagy
az intim területek belsejével történő érintkezést.
• Ne lélegezze be.
• A nagy dózis bőrpírt okozhat. Ebben az esetben haladéktalanul hagyja abba az orvostechnikai eszköz alkalmazását,
és bőséges meleg (nem forró) vízzel öblítse le a bőrt, majd
szárítsa meg.
• Tartós bőrelváltozások (kifehéredés vagy bőrpír, duzzanat,
fájdalom) esetén forduljon orvosához vagy gyógzszerészéhez.
• Kizárólag külső használatra.

Hatásosság: A készülék orvostechnikai eszköz 60 adagot tartalmaz, ami körülbelül 40 kullancs biztonságos eltávolítását teszi lehetővé.

ORVOSTECHNIKAI
ESZKÖZ

~5 mm

A fagyasztott kullancs eltávolítása

A fagyasztott kullancs orvosi ajánlás szerinti eltávolításához
használja az eltávolító kanalat.

~3,5 mm

2. lépés:

A közönséges kullancs
(Ixodes ricinus)
lárvája és nimfája

75
9 ml
A gyártási tételszám és a Lejárati idő a csomagolás alján található.

5
Fertőtlenítse az
eltávolításhoz használt
eszközöket. Alaposan
mossa meg a kezét
szappannal, vagy
fertőtlenítse.

A rögzült kullancs eltávolítását nagyon
óvatosan kell végezni a megfelelő vég
(A vagy B) alkalmazásával.
A kullancs-eltávolító vég kiválasztása
során figyelembe kell
venni a rögzült kullancs méretét (lárva/nimfa vagy nőstény).

Az professzionális biztonságos kullancs-eltávolító
szett tartalma és összetétele
• Készülék spray a kullancsok gyorsfagyasztásához:
izohexadekán, izopropil-mirisztát, 1,1,1,2-tetrafluoretán
• Kullancs-eltávolító kanál a kullancsok biztonságos
eltávolításához.
• Kémcső

Figyelem!

A szett nagy nyomású tartályt tartalmaz. Melegítés hatására
felrobbanhat. Hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól
és egyéb gyújtóforrástól távol tartandó. Ne szúrja fel vagy
égesse el, még használat után se. Napfénytől védve tartandó.
Gyermekektől elzárva tartandó.

Tárolás

Csak az eredeti csomagolásban, gyermekektől elzárva, 40°C
alatti hőmérsékleten tárolja.

Forgalmazó

Ceumed Kft.
1007 Budapest Margitsziget Grand Hotel 4/6., Hungary

Gyártó

ICB Pharma
Tomasz Świętosławski, Paweł Świętosławski Spółka Jawna
6a Moździerzowców Street, 43-602 Jaworzno, Lengyelország
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A spray applikátorát
az első használat előtt
kétszer megnyomva aktiválni kell.

