
NÁVOD K POUŽITÍ

Sejměte kleště připojené  
k nádobce se sprejem. 

Odemkněte sprej otočením 
proti směru hodinových  
ručiček z uzavřené do  
otevřené pozice. 

Pečlivě umístěte trysku  
spreje kolem klíštěte.

Co nejsilněji stiskněte  
tlačítko spreje, aby se  
uvolnila plná dávka  
přípravku.

Po aplikaci je třeba sprej  
zabezpečit otočením uzávěru 
z otevřené pozice  
na uzavřenou.

DOBA MEZI  
DÁVKAMI NEMÁ  
PŘEKROČIT  
3 VTEŘINY.

Pokyny k použití

Krok 1: Zmrazení přisátého klíštěte

Samičky klíštěte  
obecného  
(Ixodes ricinus)

2 dávky 

Samičky pijáka  
lužního  
(Dermacentor reticulatus)

2 dávky

~3
,5

 m
m
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0,8 mm 

1,5 mm

Před prvním použitím  
je třeba sprej aktivovat 
dvěma stisky tlačítka.

Krok 2: Vyjmutí zmrazeného klíštěte

K vyjmutí zmrazeného klíštěte dle lékařských doporučení 
použijte kleště.

Použitím kleští dle pokynů dojde k vyjmutí nepoškozeného 
klíštěte a sníží se možnost přenosu infekčních látek během  
jeho odstraňování.

POZOR! Před použitím si vždy přečtěte pokyny k použití. Vždy používejte přesně dle pokynů k použití. Máte-li jakékoli otázky, zeptejte se 
lékaře, jiného zdravotnického pracovníka nebo lékárníka. Tento návod si uschovejte k pozdějšímu použití.CZ

Larvy a nymfy  
klíštěte obecného  
(Ixodes ricinus)

1 dávka

 počet dávek závisí na velikosti klíštěte (viz následující tabulka):
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~5
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m
Zvolte nejvhodnější stranu kleští 
podle velikosti klíštěte.  
 
Nasaďte kleště co nejblíže  
ke kůži tak, abyste klíště pevně 
podebrali. 

Pevně za kleště zatáhněte 
směrem nahoru.

Zkontrolujte, že v těle 
nezbyla žádná část 
klíštěte. Ošetřovanou 
oblast vydezinfikujte.

Vyjmuté klíště zlikvidujte 
nebo jej vložte  
do zkumavky a zašlete  
na vyšetření.

Vydezinfikujte všechny  
pomůcky použité při 
odstraňování klíštěte.  
Pečlivě si umyjte ruce 
mýdlem a vodou nebo  
si je vydezinfikujte.

Vyjmutí přisátého klíštěte má být  
prováděno velmi opatrně pomocí správné 
strany kleští (A nebo B).

Volba strany kleští má být přizpůsobena velikosti přisátého 
klíštěte (larvy/nemfy nebo samičky).

DŮLEŽITÉ! 
•  Nesprávný postup může vést k poškození klíštěte a kontaktu s infekčními látkami. K zabránění 

přímému kontaktu s klíštětem se při jeho odstraňování doporučuje použití ochranných 
rukavic.

•  Pokud je klíště odhaleno velmi pozdě, dochází k trvalému přisátí jeho ústní části, a vyjmutí  
je pak mnohem obtížnější. Pokud v kůži po vyjmutí zůstanou nějaké části klíštěte, musejí  
být odstraněny lékařem.

Obsah sady zařízení a složení
•  Zařízení sprej k rychlému zmrazení klíštěte :  

isohexadekan, isopropyl-myristát, 1,1,1,2-tetrafluoroetan.
•  Zařízení  klíště k bezpečnému vyjmutí klíštěte.
•  Zkumavka.

Varování!
Sada obsahuje nádobu pod tlakem. Při zahřívání se může 
roztrhnout. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, 
otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Nepropichujte nebo 
nespalujte ani po použití. Chraňte před slunečním zářením. 
Skladujte mimo dosah dětí. 
Skladování 
Skladujte v původním obalu, mimo dosah dětí, při teplotě 
do 40°C.

Distributor  
Ceumed s.r.o. 
602 00 Brno Příkop 27/2a, Czech Republic

Upozornění a opatření
•  Používejte pouze dle pokynů, dodržujte návod.
•  Nepoužívejte u dětí do 3 let.
•  U dětí používejte pouze pod dohledem dospělé osoby.
•  Nepoužívejte na poraněnou kůži.
•  Nepoužívejte v případě alergie na kteroukoli složku.
•  Zabraňte kontaktu s očima, ústní dutinou, nosem  

či krkem a intimními oblastmi.
•  Nevdechujte.
•  Vysoké dávky mohou způsobit zčervenání.  

V takovém případě používání tohoto zdravotnického 
prostředku okamžitě ukončete a kůži opláchněte velkým 
množstvím teplé (ne však horké!) vody  
a osušte ji.

•  V případě přetrvávajících kožních změn (zbělení či zčervenání, 
otok, bolest) se poraďte s lékařem či lékárníkem.

•  Pouze k vnějšímu použití.

9 ml 
75

Číslo šarže a doba použitelnosti jsou uvedeny na spodní straně obalu.

Netočte!

Účinnost: Zdravotnický prostředek obsahuje 60 dávek, které umožňují bezpečné odstranění  
asi 40 klíšťat. 

Další informace
Pokud je klíště v těžko pří- 
stupné oblasti, např. v pod- 
paží, za ušima nebo v třísle, 
možná budete muset při 
jeho odstraňování požá- 
dat o pomoc další osobu.
Po vyjmutí klíštěte 
ošetřovanou oblast několik 
týdnů sledujte. Výskyt 
místního nebo celkového 
zánětu může být důsledkem 
přenosu infekčních látek 
tímto parazitem. Pokud se 
nebudete cítit dobře, objeví 
se horečka nebo zarudnutí 
(erytém) typické pro 
lymskou boreliózu, je nutné, 
abyste okamžitě kontaktovali 
lékaře nebo lékárníka.

Účel použití

Výrobek je zdravotnický prostředek určený k vyjmutí klíštěte  
z těla člověka a zvířat. 

Doporučuje se k prevenci klíšťových onemocnění, jakými jsou:  
klíšťová encefalitida, lymská borelióza, babesióza, anaplasmóza 
a další.

Způsob účinku

Dochází ke zmrazení klíštěte, čímž se zabrání uvolnění nakažlivých slin při odstraňování klíštěte.

Technologie dokonale pokryje tělo klíštěte a brání jeho roztržení, čímž se snižuje riziko kontaktu  
s infekčními látkami při odstraňování klíštěte.

Sada obsahuje kleště pro bezpečné a účinné vyjmutí klíštěte, čímž se ještě snižuje riziko přenosu 
infekčních látek při odstraňování klíštěte z těla.
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Výrobce  
ICB Pharma  

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