
Lapis – Diabelski Kamyk 

Stilus Argenti Nitrici (sztyft azotanu srebra) 
 

Opis produktu: Ostrzeżenia: 
Wyrób medyczny stosowany do usuwania Produkt jest przeznaczony wyłącznie do 
zmian rozrostowych skóry o charakterze  użytku zewnętrznego. 
brodawek zwykłych. Nie stosować produktu na błony śluzowe 
Azotan srebra stanowiący podstawowy oraz miejsca silnie ukrwione. 
składnik sztyftu skutecznie wspomaga Nie wolno stosować również produktu w 
gojenie uszkodzeń skóry. przypadku zmian zlokalizowanych w 
  okolicy oczu . Należy chronić oczy przed
  
Sztyft azotanu srebra (Stilus argenti dostaniem się produktu (okulary 
nitrici) jest stosowany pomocniczo w ochronne). 
leczeniu niektórych zmian skórnych 
pochodzenia wirusowego: brodawek W razie przypadkowego dostania się 
zwykłych (verrucae vulgares) oraz kłykcin produktu na błony śluzowe należy 
kończystych (condylomata acuminata). niezwłocznie skonsultować się 
  z lekarzem. 
Zastosowanie produktu:  
Przyśpiesza ziarninowanie i epitalializację, W przypadku wystąpienia silnego 
a tym samym wspomaga proces gojenia. pieczenia lub bólu, należy skonsultować 
  się z lekarzem. 
Skład: Produkt może pozostawić zabrudzenia 
Sztyft zawiera: azotan srebra 97 części, na odzieży. 
azotan potasu 3 części. 
  Nagły wypadek: 
Opakowanie: W przypadku niezamierzonego kontaktu 
Jeden sztyft. z oczami, natychmiast przepłukać oczy 
  dużą ilością wody. Kontynuować 
Przeciwwskazania: tę czynność przez 10 min. i wezwać 
Nie stosować razem z innymi pomoc medyczną. 
preparatami stosowanymi do leczenia  
kurzajek. W przypadku niezamierzonego kontaktu 
1. Nie stosować na znamiona, ciemne ze skórą zmyć mydłem z wodą. Usunąć 

plamy na skórze, piegi, brodawki wodne jakiekolwiek zanieczyszczenia z ubrania. 
i brodawki łojotokowe. W razie połknięcia, natychmiastowo 

2. Nie stosować u dzieci poniżej 4 lat. wezwać pomoc medyczną. 
Stosowanie u dzieci należy skonsultować  
z lekarzem. Przechowywanie: 

3. W przypadku kobiet w ciąży, kobiet Przechowywać w suchym miejscu, 
karmiących piersią, przy obecności innych w temp. 15 – 25 °C. 
 chorób a także w razie jakichkolwiek Przechowywać w miejscu niedostępnym 
wątpliwości odnośnie rodzaju brodawki i niewidocznym dla dzieci. 
należy skonsultować się z lekarzem. 
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Właściwości wyrobu, wskazania i instrukcja użycia wyrobu medycznego 
LAPIS. 
 

 Należy dokładnie przeczytać ulotkę informacyjną aby uniknąć nieprawidłowego użycia wyrobu 
medycznego LAPIS. 

 

 Przed pierwszym i każdym kolejnym użyciem należy: 

 Założyć okulary ochronne. Zaleca się także stosowanie rękawic ochronnych (np. lateksowych). 
 

 Zdjąć z produktu  zatyczkę ochronną. 
 

 Usunąć cienką, kolorową warstwę parafiny która chroni sztyft przed wilgocią z powietrza. 
 

 Z czubka sztyftu na długości ok. 3-4 mm. bardzo delikatnie zeskrobać kolorową warstwę 
zielonej parafiny ostrym nożem, tak by nie uszkodzić sztyftu. Nie wdychać pyłu. 
 

 Ostrożnie pocierać powierzchnię brodawki (kurzajki) sztyftem ruchami kołowymi przez kilka 
sekund. Naturalna wilgotność dotkniętego miejsca po kilku minutach rozpocznie reakcję z 
azotanem srebra, co przejawi się sczernieniem w miejscu aplikacji. 
 

 Nie dopuścić do kontaktu ze zdrową skórą. 
 

 Po 24 godzinach od aplikacji można przyśpieszyć gojenie poprzez usunięcie powstałej  czarnej 
plamy np. przez oszlifowanie przy pomocy pumeksu. Zabieg powtarzamy, aż do całkowitego 
zniknięcia defektu skórnego kurzajki. 
 

 Każdorazowo po aplikacji sztyft chronić przed wilgocią z powietrza przez możliwie szybkie 
założenie zatyczki ochronnej.  

 
Ostatnia aktualizacja ulotki:  październik 2014. 
 
Wytwórca: Dystrybutor: 
K. T. & K. Group Czech s.r.o. Salus International Sp. z o.o.   
Karola Śliwky 126/18  ul. Pułaskiego 9   
Fryštát, 733 01 Karviná  40-273 Katowice 
Czech Republic  Tel./Fax:: +48 32/ 788-55-00 
www.ktkgroup.cz, info@ktkgroup.cz www.salusint.com.pl  
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