
Návod na použitie  
 

 
RAPID tinktúra na kurie oká – pôsobí rýchlo a spoľahlivo 
Medicinálny výrobok. Fyzikálne pôsobenie spôsobené šúpaním.  
 
Predtým ako začnete používať tento výrobok si dôkladne prečítajte celý príbalový leták a informácie v ňom uvedené. 
Používajte ho presne tak ako je v tomto návode na použitie uvedené alebo podľa doporučenia Vášho lekára alebo 
lekárnika.  
 
Ako sa má RAPID používať? 
Prípravok slúži na rýchle a bezbolestné odstránenie kurík ôk a mozoľov. Obsiahnutý roztok zmäkčuje tvrdú kožu a tým 
sa dá po 3-5 dňoch jednoducho odstrániť.  
 
Prečo vznikajú kurie oká alebo mozole? 
Kurie oká a/alebo mozole vznikajú jednostranným alebo nadmerným pôsobením na pokožku, čím vznikajú lokálne 
stvrdnutia kože. Spôsobujú to hlavne zlé topánky alebo ortopedické problémy. Najčastejšie vznikajú medzi 4. a 5. 
prstom alebo na spodnej časti chodidla, čím spôsobujú bolesť. 
 
Ako sa RAPID používa? 
Pred nanesením je potrebné chodidlá vykúpať vo vlažnom kúpeli a následne osušiť. Ak je to možné, je vhodné 
odstrániť všetku stvrdnutú pokožku pemzou alebo rašpľou. Je potrebné dávať pozor a pokožku nezraniť.  
Okolitú pokožku je dobré ošetriť mastným krémom alebo vazelínou. Následne naniesť, pomocou štetca, na 
ošetrované kurie oko a/alebo mozoľ RAPID. Vytvorenú mliečne bielu, ochrannú kožičku neodstraňovať. Po 3-5 dňoch 
je možné kurie oko bezbolestne odstrániť.  
Pri mozoľoch je postup rovnaký ako pri kurích okách.  
 
Kedy sa RAPID nesmie používať? 
- pri precitlivenosti na niektorú z látok, ktoreé sú v prípravku obsiahnuté, 
- pri kožných problémoch, ktoré nie sú presne indentifikované ako kurie oko/mozoľ. 
 
Výstražné informácie a preventívne opatrenia 
Pri rizikových skupinách pacientov s problémami ako napr. nedostatočné prekrvenie (napr. diabetici) a pri malých 
deťoch sa používanie RAPID na väčších plochách pokožky nedoporučuje a malo by sa mu zabrániť.  
 
Aké vedľajšie účinky je možné pozorovať? 
Na zdravej pokožke môže RAPID spôsobiť podráždenie. Na zabránenie tohto javu sa okolitá pokožka potrie mastným 
krémom alebo vazelínou.  
Pri vzniku dlhotrvajúcich príznakoch podráždenia pokožky (silné pálenie alebo svrbenie, zapálenie) je potrebné 
okamžite ošetrenie ukončiť, prípadne sa poradiť je lekárom.  
 
Výstražné informácie 
RAPID je ľahko horľavý, preto nepoužívať pri otvorenom ohni a počas aplikácie nefajčiť. Fľašu vždy poriadne uzavrieť. 
Skladovať pri izbovej teplote. Výrobok skladovať mimo dosahu detí a zabrániť kontaktu s očami a sliznicami. 
Nepoužívajte po dobe spotreby.  
 
Zloženie 
Collodium, kyselina salicylová, kyselina mliečna, acetón, ricínový olej 
 
Výrobca: 
BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17, 2500 Baden, Österreich 
 
Distribútor: 
Centimeter spol. s r.o., Miloslavovská 914/15A, 900 42 Dunajská Lužná, www.pharmcos.eu 
 
Tento príbalový leták bol naposledy prepracovaný 10/2022.  
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