Návod na použitie
Informácia o výrobku
SILVERIN® STICKS
Leptajúce paličky na báze
dusičnanu strieborného
Predtým ako začnete tento produkt používať, podrobne si prečítajte návod na
použitie.
Produkt používajte presne podľa návodu priloženom v balení, prípadne podľa inštrukcií lekára,
lekárnika alebo inej oprávnenej osoby. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo radu alebo ste zistili
vedľajšie účinky, obráťte sa na Vášho lekárnika. Ak ste aj po niekoľkonásobnom použití
nezaznamenali žiadnu zmenu k lepšiemu, prípadne sa stav zhoršil obráťte sa na lekára.

Obsah návodu na použitie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Čo sú SILVERIN® STICKS a na čo sa používajú?
Čo by ste si mali pred použitím SILVERIN® STICKS všimnúť?
Ako sa SILVERIN® STICKS používajú?
Aké vedľajšie účinky môžu vzniknúť?
Ako sa SILVERIN® STICKS skladujú?
Obsah balenia a ďalšie informácie.

1. Čo sú SILVERIN® STICKS leptajúce paličky dusičnanu strieborného a na čo
sa používajú?
Dusičnan strieborný, v malých koncentráciách, ničí baktérie. Vo vyšších koncentráciách spôsobuje
leptanie a tvorbu chrást. Dusičnan draselný pôsobí ako riedidlo, aby reakcia dusičnanu
strieborného prebehla v miernejšej forme. Zmes je nanesená na paličku vo forme zápalkovej
hlavičky a po navlhčení je určená na jednorazové použitie. Tento výrobok ponúka cielenú
aplikáciu a tým je jeho pôsobenie ohraničené na dané miesto aplikácie.

Oblasti použitia:
Produkt je určený na ošetrenie bradavíc, zostatkov pupočnej šnúry a kožného bujnenia, ošetrenia
jaziev, aftóznej stomatitídy, na zastavenie povrchového krvácania a krvácania z nosa.

2. Čo by ste mali pred použitím SILVERIN® STICKS všimnúť?
SILVERIN® STICKS leptajúce paličky by ste nemali používať ak ste alergický na dusičnan
strieborný a/alebo dusičnan draselný. Môže trvať až 24 hodín kým sa ošetrené miesto zafarbí.

Výstražné upozornenia a preventívne opatrenia
- pri všetkých nezvyčajne zafarbených a nezvyčajne vytvarovaných zmenách pokožky, ktoré sa
nedajú jednoznačne klasifikovať ako hypergranulácia „divé mäso“ alebo jednoducho ako
bradavica, by sa mali SILVERIN® STICKS používať iba pod lekárskym dohľadom.

- nedotýkajte sa hlavičky (obsahuje leptajúcu látku) SILVERIN® STICKS mokrými alebo vlhkými
rukami.
- pri používaní SILVERIN® STICKS si chráňte oblečenie a všetky ostatné predmety.
- dusičnan strieborný spôsobuje hnedočierne fľaky, ktoré sa bežnými pracími prostriedkami nedajú
odstrániť.
- pri styku zdravej pokožky s leptajúcou hlavičkou SILVERIN® STICKS, je potrebné miesto na
pokožke poriadne vymyť pod tečúcou vodou, prípadne použiť umývaciu špongiu. Aj v takomto
prípadne je možné, že sa dotknuté miesto na tmavo zafarbí. Takéto zafarbenie po 10 – 14 dňoch
vybledne.
- v prípade, že sa leptajúca časť SILVERIN® STICKS dostane do styku s okom, je potrebné toto
okamžite vymyť pod prúdom tečúcej vody a to minimálne po dobu 5 minút. Následne je potrebné
vyhľadať lekársku pomoc, prípadne konzultovať lekára.
- v prípade použitia v oblasti úst, je potrebné dávať pozor na to aby neboli žiadne časti leptajúcej
hlavičky prehltnuté.

Deti: použitie SILVERIN® STICKS u detí do 3 rokov je potrebné konzultovať s lekárom.
Vzájomná interakcia: nie sú známe vzájomné interakcie.
Tehotenstvo a kojenie: V prípade ak ste tehotná alebo kojíte alebo si myslíte, že ste tehotná
alebo plánujete otehotnieť, konzultujte a poraďte sa pred použitím tohto výrobku Vášho lekára
alebo lekárnika.
Spôsobilosť riadiť motorové vozidlá: použitie SILVERIN® STICKS neovplyvňuje spôsobilosť
riadiť motorové vozidlá.

3. Ako sa SILVERIN® STICKS leptajúce paličky používajú?
Používajte tento výrobok tak ako je popísané v príbalovom letáku. Ak si nie ste istý konzultujte
lekára alebo lekárnika.

Doporučené množstvo použitia:
Aplikujte iba na konkrétne malé miesto na koži.

Spôsob použitia:
Vonkajšie použitie. Použite čistú a nenasiakavú podložku. Ošetrované miesto vyčistite. Navlhčite
hlavičku SILVERIN® STICKS, a to tak, že ju podržíte pod kvapkajúcou vodou. Hlavička sa
následne zafarbí do biela alebo svetlosiva a je pripravená na aplikáciu. Niekoľko krát sa
rovnomerne a zľahka dotknite alebo potrite ošetrované miesto. Toto miesto sa v krátkom čase
zafarbí do čierna a v nasledujúcich dňoch ho okolité tkanivo odpudí. Po 2-3 dňoch je možné
ošetrenie zopakovať až pokým sa nedostaví požadovaný úspech. SILVERIN® STICKS sú určené
na jednorazové použitie.

4. Aké vedľajšie účinky môžu vzniknúť?
Môžu sa vyskytnúť reakcie precitlivenosti alebo lokálne podráždenie pokožky ako svrbenie,
začervenanie, pľuzgieriky a ľahké pálenie. Ak takéto vedľajšie reakcie spozorujete, obráťte sa na
lekára alebo lekárnika. Toto upozornenie platí aj pri iných vedľajších účinkoch, ktoré v tomto
príbalovom letáku neboli spomenuté.

5. Ako sa SILVERIN® STICKS skladujú?
Tovar skladujte v originálnom balení a chráňte pred slnečným svetlom. Balenie skladujte v
suchom prostredí. Po otvorení a použití opätovne zatvorte. Chráňte a skladujte pred dosahom
deťmi. Po uplynutí doby spotreby produkt nepoužívajte. Dátum doby spotreby je vyznačený na
zadnej strane obalu. Použitý tovar nezahadzujte do domáceho odpadu. O správnej likvidácii sa
poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Nepoužitý tovar po dobe spotreby odovzdajte v lekárni.

6. Obsah balenia a ďalšie informácie.
Balenie obsahuje 10 alebo 100 leptajúcich paličiek vyrobených z bukového dreva (neohybné)
alebo plastu (ohybné) s oválnou hlavičkou s obsahom účinnej látky a to: 50% dusičnanu
strieborného a 50% dusičnanu draselného (SILVERIN® STICKS 50%) alebo s obsahom 75%
dusičnanu strieborného a 25% dusičnanu draselného (SILVERIN® STICKS 75%)

Veľkosti balení:
V ponuke sú rôzne veľkosti balení s rôznym podielom účinnej látky. Bližšie informácie nájdete na
stránke www.bano-healthcare.at alebo na stránke distribútora: www.gehwol.sk
10 a 100 ks balenie s dĺžkou paličky 115 mm a
10 a 100 ks balenie s dĺžkou paličky 200 mm.
SILVERIN® STICKS – leptajúce paličky sú v ponuke v dvoch prevedeniach: ohybné a neohybné.

Výrobca:
BANO Healthcare GmbH, Annagasse 17, 2500 Baden, Rakúsko
Rösch & Handel je značka BANO Healthcare GmbH.
Distribútor:
Centimeter spol. s r.o., Miloslavovská 324/15, 900 42 Dunajská Lužná, Slovenská republika
www.gehwol.sk

Posledná aktualizácia príbalového letáku:
február 2022

