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KICK THE TICK® expert Zestaw do bezpiecznego usuwania
kleszczy
 

Cena: 24,28 zł

Opis słownikowy

Producent ICB PHARMA TOMASZ SWIĘTOSŁAWSKI,
PAWEŁ ŚWIĘTOSŁAWSKI SPÓŁKA

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis produktu:

KICK THE TICK® expert
Zestaw do bezpiecznego usuwania kleszczy

Innowacja w profilaktyce boreliozy i innych chorób przenoszonych przez kleszcze.
  powoduje zamrożenie i zahamowanie wydzielania zakaźnej śliny przez żerującego kleszcza
  zapobiega uszkodzeniu ciała kleszcza podczas jego usuwania
  dołączony do zestawu przyrząd do usuwania kleszczy został dostosowany do rozmiarów i budowy kleszcza

Cechy preparatu:

KICK THE TICK® expert to wyrób medyczny przeznaczony do usuwania kleszczy żerujących na skórze ludzi i zwierząt. Zalecany do
stosowania w celu ograniczenia zakażenia chorobami przenoszonymi przez kleszcze, takimi jak: kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza,
babeszjoza, anaplazmoza i inne.
Zastosowanie wyrobu ułatwia samodzielne usunięcie kleszcza i ogranicza możliwość transmisji czynników zakaźnych podczas
wykonywania zabiegu.
PODWÓJNY MECHANIZM DZIAŁANIA
Działanie KICKT THE TICK® polega na zamrożeniu i zatrzymaniu funkcji fizjologicznych żerującego kleszcza, przez co hamuje
możliwość przekazania czynników chorobotwórczych podczas usuwania pasożyta.
Technologia APRF™ (Anti-Parasite Removal Film) zastosowana w wyrobie KICK THE TICK® powoduje dokładne pokrycie preparatem
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kleszcza. Uzyskany efekt chroni przed rozerwaniem powłok ciała pasożyta, skutecznie ograniczając ryzyko przeniesienia zarazków.
Wyrób dokładnie penetruje ciało pasożyta pokrywając go szczelnym filmem molekularnym, co zapobiega rozerwaniu ciała kleszcza
podczas zabiegu usuwania.
BEZPIECZEŃSTWO BEZ PESTYCYDÓW
Wyrób KICK THE TICK® expert nie zawiera pestycydów. Został poddany ocenie klinicznej, a także przebadany pod względem
toksykologicznym i dermatologicznym. Wyrób uzyskał atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu
Higieny nr PZH/HT-3314/2017.
Oferta

KICK THE TICK® expert jest dostępny w poj 9 ml. Zawiera ok 60 dawek, co wystarcza na usunięcie ok 40 kleszczy.

Producent:

ICB Pharma
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

