
ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Освободете изделието  
за премахване на кърлежи  
от спрей-апликатора.

Отключете спрей-апликатора, 
като го завъртите по посока, 
обратна на часовниковата 
стрелка от затворено към 
отворено положение. 

Поставете дюзата  
на медицинското изделие 
внимателно около кърлежа.

Натиснете бутона на спрей-
-апликатора докрай, за да 
приложите пълната доза  
от продукта.

След третирането спрей-
-апликаторът трябва  
да се затвори, като  
се завърти от отворено  
към затворено положение.

ВРЕМЕТО МЕЖДУ 
ДОЗИТЕ НЕ ТРЯБВА  
ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ  
ОТ 3 СЕКУНДИ.

Указания за употреба

Стъпка 1: Замразяване на прикрепения кърлеж

Женски кърлеж  
от рода  
(Ixodes ricinus) 

2 дози 

Женски кърлеж  
от рода  
(Dermacentor reticulatus)

2 дози

~3
,5

 m
m

връх B

0,8 mm 

1,5 mm

Преди първото използване  
спрей-апликаторът трябва  
да се активира, като го  
натиснете два пъти.

Стъпка 2: Отстраняване на замразения кърлеж
За да премахнете замразения кърлеж, съобразно медицинската 
препоръка, използвайте изделието за премахване на кърлежи.
Използването на изделието в съответствие с инструкциите, 
позволява да се премахнат целите кърлежи и намалява 
възможността за предаване на инфекциозните агенти  
по време на процедурата по отстраняване.

ВНИМАНИЕ! Винаги четете инструкциите преди употреба. Използвайте само според указанията, следвайте инструкциите. Ако имате допълнителни 
въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт. Запазете тези инструкции за бъдеща употреба.BG

Ларвите и нимфите  
на кърлеж от рода  
(Ixodes ricinus)

1 доза

 броят на дозите зависи от размера на кърлежа (вижте таблицата по-долу):

връх А
МАЩАБ 2:1

~5
 m

m
Повдигнете изделието  
за премахване  
на кърлежи нагоре.

Проверете дали част от 
тялото на кърлежа не е 
останала. Дезинфекцирайте 
обработената област.

Изхвърлете отстранения 
кърлеж или го поставете 
в епруветката, за да 
извършите диагностични 
тестове.

Дезинфекцирайте 
инструментите, използвани 
за отстраняването. Измийте 
добре ръцете си със сапун  
или дезинфекци- 
райте.

Отстраняването на прикрепения кърлеж 
трябва да се извърши много внимателно,  
като се използва подходящ връх (А или B).

Изборът на върха за отстраняване трябва да се съобрази  
с размера на кърлежа (ларва/нимфа или женски).

ВАЖНО! 
•  Неправилното третиране може да доведе до скъсване на кърлежа и до контакт  

с инфекциозни агенти. За избягване на директен контакт с кърлежа, се препоръчва използването 
на защитни ръкавици по време на процедурата по отстраняване.

•  Колкото по-късно установите ухапването от кърлеж, толкова по-трудно ще го отстраните, поради 
по-силното закрепване на кърлежа към кожата. При разкъсване на кърлежа, останалата в кожата 
част, трябва да бъдат отстранена от лекар.

Съдържание на комплекта за безопасно 
отстраняване на кърлежи и състав
•  Спрей за бързо замразяване на кърлежи: isohexadecane,  

isopropyl myristate, 1,1,1,2-tetrafluoroethane
• Изделие за отстраняване на кърлежите.
•  Епруветка

Внимание! 
Комплектът съдържа контейнер под налягане. Може да 
избухне при нагряване. Да се държи далеч от топлина, горещи 
повърхности, искри, открити пламъци и други източници  
на възпламеняване. Не пробивайте и не изгаряйте дори след 
употреба. Защитете от слънчева светлина. Да се съхранява  
на място, недостъпно за деца. 

Съхранение 
Да се   съхранява само в оригиналната опаковка, на място, 
недостъпно за деца, при температура под 40°C.

Дистрибутор  
Цеумед ЕООД 
1000 София Ул. Шести Септември № 1, БЪЛГАРИЯ 
ЕИК: 202412969

Предупреждения и предпазни мерки
•  Използвайте само според указанията, следвайте инструкциите.
•  Да не се използва при деца под 3-годишна възраст.
•  Да се използва върху деца само под прякото наблюдение  

на възрастен.
•  Не прилагайте върху кожни лезии.
•  Не използвайте, ако сте алергични към някоя  

от съставките.
•  Избягвайте контакт с очите или устата, носа или гърлото  

и интимните области.
•  Да не се вдишва.
•  Високите дози могат да причинят зачервяване.  

При такива случаи, прекратете незабавно използването на това 
медицинско изделие, измийте кожата обилно с топла вода  
(не гореща!) и изсушете.

•  В случай на персистиращи промени в кожата (избелване или 
зачервяване, подуване, болка) консултирайте се с Вашия лекар 
или фармацевт.

•  Само за външна употреба.

9 ml 
75

Не завъртайте! 

Ефективност: Медицинското изделие съдържа 60 дози, които позволяват безопасно  
отстраняване на около 40 кърлежа. 

Изберете най-подходящия връх  
за отстраняване, в зависимост  
от размера на кърлежа.
Хванете кърлежа здраво, като 
поставите изделието за премахване 
на кърлежи колкото е възможно 
по-близо до кожата. 

Допълнителна 
информация
Ако кърлежът е в труднодо- 
стъпна област, като подмишн- 
ицата, зад ушите или около 
слабините, нека някой да ви 
помогне при премахването.
След отстраняването на  
кърлежа, наблюдавайте 
третираната зона в продъл- 
жение на няколко седмици. 
Възникването на локално или 
общо възпаление може да бъде 
резултат от предаването на 
инфекциозни агенти от паразита. 
В случай на неразположение, 
повишена температура или 
появата на зачервяване, 
характерно за Лаймска болест, 
незабавно потърсете лекарска 
помощ.

Партиден № и Срок на годност на дъното на опаковката.

Предназначение
Комплект за безопасно отстраняване на кърлежи е медицинско 
изделие за безопасно премахване на кърлежи при човека  
и животните.
Препоръчва се за намаляване на риска от предаването на болести, 
пренасяни от кърлежи, включително: енцефалит, причинен  
от кърлежи, лаймска болест, бабезиоза, анаплазмоза и други.

Начин на действие
Замразява кърлежа и спира отделянето на заразната слюнка на кърлежа в процеса  
на отстраняване.
Технологията осигурява цялостно покритие на тялото на кърлежа, което предпазва от разкъсване 
на кърлежа и намалява риска от контакт с инфекциозните агенти по време на процедурата по 
отстраняване.
Съдържа изделие за премахване на кърлежи за безопасно и ефективно отстраняване на кърлежи, 
което допълнително намалява риска от предаване на инфекциозните агенти по време  
на процедурата по отстраняване на кърлежа.

A B

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Производител  
ICB Pharma  

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

МЕДИЦИНСКО 
ИЗДЕЛИЕ
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