
NÁVOD NA POUŽITIE

Odpojte Odstraňovač  
kliešťov zo spreja.

Otvorte aplikátor otočením 
proti smeru hodinových 
ručičiek zo zavretej do  
otvorenej polohy. 

Umiestnite trysku  
opatrne okolo kliešťa.

Stlačte tlačidlo spreja na 
doraz pre uvoľnenie celej 
dávky prípravku.

Po ošetrení by mal byť 
aplikátor zaistený otočením  
z otvorenej do zavretej polohy.

ČAS MEDZI  
DÁVKAMI  
BY NEMAL BYŤ  
DLHŠÍ AKO  
3 SEKUNDY.

Návod na použitie

Krok 1: Zmrazenie prisatého kliešťa

Samička Kliešťa  
obyčajného  
(Ixodes ricinus)

2 dávky

Samička Pijaka  
lužného  
(Dermacentor reticulatus)

2 dávky

~3
,5

 m
m

háčik B

0,8 mm 

1,5 mm

Pred prvým použitím  
stlačte tlačidlo spreja  
dvakrát.

Krok 2: Odstránenie zmrazeného kliešťa

K odstráneniu zmrazeného kliešťa podľa zdravotných odporúčaní 
použite Odstraňovač.

Použitie pomôcky v súlade s návodom umožňuje odstránenie 
neporušených kliešťov a znižuje riziko prenosu pôvodcov  
infekcie počas odstraňovania.

UPOZORNENIA! Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Používajte výhradne podľa pokynov, postupujte podľa návodu. Ak máte ďalšie 
otázky, opýtajte sa svojho doktora, poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo lekárnika. Uschovajte si tento návod pre ďalšie použitie.SK

Larva a nymfa Kliešťa 
obyčajného  
(Ixodes ricinus)

1 dávka

 počet dávok závisí od veľkosti kliešťa (pozri tabuľku nižšie):

háčik A
MIERKA 2:1

~5
 m

m
Vyberte správny háčik Odstraňo-
vača kliešťov podľa veľkosti 
kliešťa. Použitím Odstraňovača 
pevne uchopte kliešťa čo 
najbližšie k pokožke. 

Rázne nadvihnite  
Odstraňovač kliešťov.

Skontrolujte, či žiadna 
časť klešťa nezostala  
v pokožke. Dezinfikujte 
ošetrované miesto.

Zneškodnite kliešta alebo 
ho vložte do skúmavky 
na vykonanie diagnostic-
kých testov.

Dezinfikujte pomôcky 
použité pri odstraňovaní. 
Dôkladne si umyte 
ruky mydlom a vodou 
alebo dezinfekčným 
prostriedkom.

Prisatého kliešťa treba odstrániť veľmi 
opatrne, použitím vhodnej veľkosti háčika 
(A alebo B).

Výber háčika na Odstraňovači kliešťov má byť prispôsobený 
veľkosti prisatého kliešťa (larva, nymfa alebo samička).

DÔLEŽITÉ! 
•  Nevhodná pomôcka môže viesť k poškodeniu kliešťa a ku kontaktu s infekčnými látkami.  

Na zabránenie priameho kontaktu s kliešťom sa odporúča používať ochranné rukavice počas 
procesu odstraňovania.

•  Neskoré odstránenie kliešťa vedie k trvalému pripojeniu častí jeho ústnej dutiny, čo zapríčiní 
oveľa ťažšie odstránenie. Zvyšné časti kliešťa, uchytené v koži, musia byť odstránené lekárom.

Obsah súpravy na bezpečné odstránenie kliešťov a jej 
zloženie
•  Sprej na okamžité zmrazenie kliešťa:  

izohexadekán, izopropylmyristát, 1,1,1,2-tetrafluóretán
•  Odstraňovač kliešťov na bezpečné odstránenie kliešťov
•  Skúmavka

Výstraha! 
Súprava obsahuje tlakovú nádobku. Po zahriatí môže explo-
dovať. Uchovávajte mimo zdroja tepla, horúcich plôch, iskier, 
otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Neprepichujte 
a nepálte, ani keď je nádobka prázdna. Chráňte pre priamym 
slnkom. Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

Skladovanie 
Uchovávajte len v pôvodnej nádobe, mimo dosahu detí,  
pri teplote do 40 °C.

Distribútor  
Ceumed s.r.o, Komenského 856 
929 01 Dunajská Streda, Slovenská republika

Upozornenia a opatrenia
•  Používajte len podľa pokynov, postupujte podľa návodu.
•  Nepoužívajte u detí do troch rokov.
•  Použitie u detí len pod dozorom dospelej osoby.
•  Nepoužívajte na kožné lézie.
•  Nepoužívajte v prípade alergie na ktorúkoľvek zložku.
•  Zabráňte kontaktu s očami, s dutinou ústnou, nosnou alebo 

hrdlom a intímnymi partiami.
•  Nevdychujte.
•  Vysoké dávky môžu spôsobiť začervenanie. V takomto prípa-

de okamžite prestaňte používať túto zdravotnícku pomôcku, 
umyte pokožku veľkým množstvom teplej vody (nie horúcej!) 
a osušte ju.

•  V prípade pretrvávajúcich zmien na pokožke (vyblednutie 
alebo začervenanie, opuch, bolesť) kontaktujte svojho lekára 
alebo lekárnika.

•  Len na vonkajšie použitie.

9 ml 
75

Číslo šarže a dátum exspirácie sú uvedené na spodnej strane obalu.

NETOČIŤ! 

Účinnosť: zdravotnícka pomôcka obsahuje 60 dávok, ktoré umožnia bezpečné  
odstránenie 40 kliešťov. 

Ďalšie informácie
Ak je kliešť v ťažko dostupnej 
oblasti, ako je podpazušie, 
za ušami alebo okolo slabín, 
možno budete musieť niekoho 
požiadať, aby vám pomohol  
s odstránením.
Po odstránení kliešťa sledujte 
ošetrovanú oblasť niekoľko 
týždňov. Výskyt lokálneho ale-
bo celkového zápalu môže byť 
dôsledkom prenosu infekčných 
látok parazitom. V prípade 
pocitu nevoľnosti, horúčky 
alebo výskytu erytému, ktorý 
je charakteristický pre Lymskú 
boreliózu, musíte okamžite 
kontaktovať svojho lekára 
alebo lekárnika.

Účel použitia

SÚPRAVA NA BEZPEČNÉ ODSTRÁNENIE KLIEŠŤOV  
je zdravotnícka pomôcka určená na odstránenie kliešťov  
z ľudského tela a tela zvierat.

Odporúča sa na prevenciu chorôb prenášaných kliešťami,  
ako je Kliešťová encefalitída, Lymská borelióza, Babezióza,  
Anaplazmóza a iné.

Mechanizmus účinku

Zmrazí kliešťa a zabráni vyprázdneniu nákazlivých výlučkov pri odstraňovaní.

Technológia vedie k precíznemu pokrytiu trupu kliešťa, čo chráni pred porušením tela kliešťa,  
a tým znižuje riziko kontaktu s pôvodcom infekcie počas procesu odstraňovania.

Obsahuje Odstraňovač kliešťov pre bezpečné a efektívne odstránenie kliešťov,  
čo navyše znižuje riziko prenosu infekčných látok počas odstraňovania.

 ICB Pharma  
Tomasz Świętosławski,  

Paweł Świętosławski Spółka Jawna 
6a Moździerzowców Street, 43-602 Jaworzno, Poľsko
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