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Használat előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Kizárólag az
utasításoknak megfelelően használja a terméket. Az utasításoknak nem megfelelő
használat fagysérülést okozhat.

ALKALMAZÁSI UTASÍTÁS

Figyelem: Ne távolítsa el a rögzített applikátorkupakot az adagolóról.
1

Sebtapasszal ragassza körbe
a kezelendő fibrómát védelem
céljából.

2

Helyezzen egy cserélhető fejet a
kupak nyitott részéhez. Óvatosan
nyomja be a cserélhető fejet a
nyílásba.

Ne használja, ha az adagoló vagy a csomagolás sérült.

A DOBOZ TARTALMA
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1 db 3 8 ml-es adagoló nem levehető applikátorkupakkal;
dimetil étert tartalmaz (DME)
1 db használati utasítás
8 db sebtapasz
8 db cserélhető fej

Tartsa az adagolót nyílással lefelé.

Figyelem: A biztosított cserélhető fejek
egyszerhasználatosak, eldobhatók; nem újra
felhasználhatóak. Minden kezelendő fibrómánál
használjon új cserélhető fejet. Ne érintse meg a
használt cserélhető fej felületét.

TERMÉKLEÍRÁS

A HeltiQ Skin Tags egy kriosebészeti termék a hónaljak, nyak területe, vagy a mell alatti területeken
elhelyezkedő bőrkinövések kezelésére. Ezek fagyasztással (krioterápiával) eltávolíthatók.

3

Hüvelykujjával határozottan
nyomja meg a flakon alját 4-szer
a cserélhető fej aktiválásához.
Várjon 10 másodpercet.

Figyelem: ne helyezze a cserélhető fejet a
fibrómára.

4

Óvatosan tartsa a cserélhető fejet
a fibrómához 40 másodpercig.

Figyelem: Ha több fibróma van egymáshoz közel,
kezelje a fibrómákat egyesével, 1 nap szünetet
tartva a kezelések között.

5

Távolítsa el a fibróma körüli
sebtapaszt közvetlenül a kezelés
után.

6

Óvatosan távolítsa el a cserélhető
fejet az applikátorkupak nyílásából
úgy, hogy a nyelénél fogva kihúzza
a tartójából.

A BŐRKINÖVÉSEK FELISMERÉSE

A bőrkinövések, azaz fibrómák gyakran jelentkeznek, mind férfiaknál, mind nőknél és jóindulatúak. A fibróma
nem fertőző. Spontán (maguktól) jelentkeznek. A fibrómát az alábbiak jellemzik: a bőr elszíneződött, puha és
fájdalmatlan, könnyen mozgatható, kiálló és kis nyele van.

10 SEC

JAVASOLT HASZNÁLAT

A termék a hónaljak, a nyak régió, illetve a mell alatti területen megjelenő fibrómák eltávolítására javallott.
A termék vény nélküli felhasználásra szánt, 18 éves kor felett.

ELLENJAVALLATOK

A HeltiQ Skin Tags az alábbi esetekben nem alkalmazható:
•	
Jelenleg vagy korábban diagnosztizált rákbetegség és/vagy annak kezelése esetén
•	
Ha a fibrómák nagyobbak, mint 4 mm; nagy fibrómák nem kezelhetők ezzel a módszerrel
•	
Ha a fibróma színe eltér a környező bőr színétől
•	
A farpofákon és az anális, genitális területeken elhelyezkedő bőrkinövések esetén
•	
Ha a bőr erősen pigmentált vagy sötét pigmentált
•	
Ha a fibróma szőrös vagy szőrt tartalmaz; ha kemény vagy vérzik
•	
Irritált, fertőzött, vagy érzékeny bőrön
•	
Hidegre való extrém túlérzékenység és allergia (hideg hatására megjelenő csalánkiütés) esetén
•	
Cukorbetegeknél vagy olyan egyéneknél, akiknek keringési betegsége (Raynaud-kór) van
•	
Az immunrendszer működését csökkentő (immunszupresszív) gyógyszereket szedő egyéneknél
vagy diagnosztizált autoimmun- vagy kollagénbetegség esetén
•	
HIV fertőzés esetén
•	
Véralvadásgátló gyógyszereket szedőknél vagy vérzékenységben (hemofíliában) szenvedőknél
•	
18 éves kor alatti gyermekeknél
•	
Egyéb bőrkinövés-kezelésekkel kombinációban

FIGYELMEZTETÉSEK ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK

•	
Az adagoló fokozottan tűzveszélyes anyagot tartalmaz! Az adagoló túlnyomás alatt van! Hőtől, forró
felületektől, szikrától, nyílt lángtól, és egyéb gyújtóforrásoktól távol tartandó
•	
Használata közben dohányozni tilos
•	
Kizárólag külsőleges használatra
•	
Felszúrni, tűzbe dobni még üres állapotban is tilos
•	
Ne fújja nyílt lángra vagy egyéb gyújtóforrásra
•	
Ne tegye ki az adagolót 50 °C feletti hőmérsékletnek
•	
Gyermekektől elzárva tartandó
•	
Ne lélegezze be
•	
Szembe ne kerüljön!  Ne fújja a szemébe, mert fagysérülést és vakságot okozhat
•	
Ne kezeljen egy bőrkinövést 4-nél többször egy 14 napos időszakon belül. Beszéljen kezelőorvosával,
ha a fibróma ez idő alatt nem tűnik el  
•	
A termék fagysérülést, festékanyag csökkenést a bőrben (depigmentációt) vagy hegesedést okozhat,
ha nem ezen utasításoknak megfelelően használják
•	
Terhesség vagy szoptatás esetén beszéljen kezelőorvosával

Figyelem: tartsa magától távol az adagolót.
Ne irányítsa senki felé.

Figyelem: Tartsa távol a cserélhető fejet más
bőrterületektől. A cserélhető fej érintkezése
más bőrterületekkel a bőrfelszín fagyását
eredményezheti.

Figyelem: Ha a fibróma nem múlik el 14 napon belül, ismételje meg a kezelést.
Ne kezeljen egy fibrómát 4-nél többször egy 14 napos időszakon belül. Beszéljen
kezelőorvosával, ha a kezelés nem érte el a kívánt hatást.

A KEZELÉS UTÁN

•	
A kezelés hólyagosodást okozhat. Ha ez előfordul, ne szúrja ki a hólyagot
•	
Ne csipkedje vagy vakarja a kezelt területet
•	
Tartsa a kezelt területet szárazon és tisztán, a fertőzés elkerülése érdekében
•	
Ússzon, mosakodjon, fürödjön vagy zuhanyozzon a megszokott módon

TÁROLÁSI KÖRÜLMÉNYEK

•	
Hűvös, száraz helyen tárolandó. Legfeljebb 25 °C-on tárolható
•	
A tartály és tartalmának megsemmisítését a helyi előírások szerint kell végrehajtani

LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

•	
A krioterápiás kezelés hipopigmentációt (világos foltok a bőrön) vagy hiperpigmentációt
(sötét foltok a bőrön) okozhat, de ez el fog múlni
•	
Vérzés
•	
Hólyagosodás
•	
Hegesedés, ha a fagyasztást az előírtnál hosszabb ideig alkalmazzák
•	
Átmeneti kellemetlenség, mint például fájdalom vagy bizsergés
•	
Fertőzés és/vagy szövődmény esetén beszéljen kezelőorvosával

PANASZKEZELÉS ÉS ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval vagy keresse fel az alábbi honlapot www.drkh.hu bármilyen kérdés vagy
probléma esetén.  

Gyártó:

Forgalmazó:

Koninklijke Utermöhlen NV
De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega,
The Netherlands +31 (0)561 69 33 66
www.skintag.eu

Dr. Kocsis & Hoffmann Pharma Kft.
1024 Budapest, Retek u. 32.
+36 (1) 438 - 0257
www.drkh.hu

0344

Instructions for use
HeltiQ Skin Tags

Instructions for use
HeltiQ Skin Tags

- For external use only - Only intended for use to remove skin tags for individuals older than 18 years -

- For external use only - Only intended for use to remove skin tags for individuals older than 18 years -

GB

Before use, carefully read the instructions for use. Use the product only
as directed. Not using the product as directed could cause frostbite.

DIRECTIONS FOR USE

Precaution: Do not remove the permanently fixed applicator cap from the dispenser.
1

Place a protective plaster around
the skin tag to be treated.

2

Place a foam tip holder in
the opening at the top of the
applicator cap. Press the holder
gently into the opening.

Do not use if dispenser or packaging is damaged

CONTENT HELTIQ SKIN TAGS
1	38 ml dispenser with permanently fixed applicator cap;
contains Dimethyl ether (DME)
1 instruction for use
8 protective plasters
8 foam-tips

3

Press the bottom of the dispenser
firmly with the thumb 4-times
to saturate the foam-tip. Wait
10 seconds to let foam-tip reach
temperature.

Precaution: do not place the foam tip on the
skin tag.

4

Gently hold the foam tip against
the skin tag for 40 seconds.

Precaution: In case of multiple skin tags located
close together, treat each skin tag separately
with an interval of 1 day between treatments.

5

Remove the protective plaster
surrounding the skin tag directly
after the treatment.

6

Carefully remove the foam-tip
from the applicator cap opening
by pulling it out by its holder.

IDENTIFYING SKIN TAGS

Skin tags are also known as acrochordons and occur frequently in both men and women and are benign.
Skin tags are non-contagious. They occur spontaneously. A skin tag has the following characteristics: skin
colored, soft and painless, moves easily, protrudes and has a small stem.
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INDICATIONS / INTENDED USE

The product is indicated for the removal of skin tags from neck/throat, under the arms, under the breasts.
The product is intended for use as an over-the-counter product (OTC) for individuals older than 18 years of
age.

CONTRAINDICATIONS

HeltiQ Skin Tags is contraindicated for the following:
• When there is or has been a confirmed diagnosis of cancer and/or treatment for cancer
• When skin tags are larger than 4 mm. Large skin tags are not treatable with this method
• When the colour of the skin tag differs from the colour of the surrounding skin
• For skin tags located on buttocks and anal genital area
• When skin is heavily pigmented or on dark pigmented skin
• When skin tag is hairy or contains hair. When skin tag is hard or bleeds
• For skin that is Irritated, infected or sensitive
• When there is hypersensitivity or allergy to extreme cold (cold type urticaria)
• For diabetics and individuals with circulatory problems (Raynaud’s disease)
•	For individuals are taking immunosuppressive medicines or when there is a confirmed diagnosis for
autoimmune or collagen diseases
• For use when there is HIV infection
• For individuals on anticoagulation medication and Haemophilics
• For use on children under 18 years of age
• In combination with other treatments for skin tags

WARNINGS AND PRECAUTIONS

•	Extremely flammable dispenser. Pressurized dispenser. Keep away from heat, hot surfaces, sparks,
open flames and other ignition sources
• No smoking
• For external use only
• Do not pierce or burn, even after use
• Do not spray on an open flame or other incendiary source
• Do not expose the dispenser to temperatures exceeding 50 °C
• Keep out of reach of children
• Do not inhale the spray
• Avoid contact with the eyes. Do not spray into the eyes as it can cause frostbite and blindness
•	Do not treat a skin tag more than 4 times within a treatment interval of 14 days. Consult a medical
professional if the skin tag is not removed
•	Product may cause frostbite, de-pigmentation or scar formation when the product is not used in
accordance with these instructions for use
• Consult a medical professional, if pregnant or breastfeeding

Precaution: The foam tips provided are single
use disposable; They are not for reuse. For each
skin tag to be treated use a new foam tip. Do
not touch the surface of the used foam tip.

Hold the dispenser upside down
with the holder and foam tip
pointing towards the floor.

PRODUCT DESCRIPTION

HeltiQ Skin Tags is a cryosurgical product for treatment of skin tags located under the arms, in the neck/
throat area or under the breasts. They can be removed by freezing (cryotherapy).

GB

Precaution: hold the dispenser away from the
body. Do not point in the direction of individuals

Precaution: Keep the foam tip away from other
skin surfaces. Contact with the used foam tip
surface could result in freezing of the skin
surface.

Precaution: Should the skin tag not be removed within 14 days, repeat the treatment.
Do not treat a skin tag more than 4 times within a treatment interval of 14 days. Consult
a medical professional, should the treatment not have the desired effect.

AFTER THE TREATMENT
•
•
•
•

The treatment may cause blistering. When that happens, do not puncture the blister
Do not pick at or scratch the site that has been treated
Keep the treated area dry and clean to avoid infection
Swim, wash, bath and shower as normal

STORAGE CONDITIONS
•
•

Store in a cool and dry area. Do not exceed 25 °C
Dispose of contents/container in accordance with local regulations

POTENTIAL SIDE EFFECTS

•	The cryotherapy process may cause hypopigmentation (light patches) or hyperpigmentation
(darkpatches) to occur. This will disappear
• Bleeding
• Blistering
• Scarring when freeze application is applied longer than directed
• Temporary discomfort such as pain or tingling
• Consult a medical professional in case of infection and/or complications

COMPLAINTS AND CUSTOMER SERVICE SUPPORT
Contact the distributor or the website with any questions or to report problems.

Manufactured by:
Koninklijke Utermöhlen NV
De Overweg 1, 8471 ZA Wolvega,
The Netherlands +31 (0)561 69 33 66
www.skintag.eu
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