
Tratament rapid Si eficient împotriva Molluscum Conta-
giosum cu 5% hidroxid de potasiu.
InfectoDell este un tratament de top pentru molluscum contagiosum. Este simplu de aplicat la adulți și 
copii de peste 2 ani și produce rezultate rapide.  

Molluscum Contagiosum cauzează frecvent stigmatizarea și excluderea socială. Remisiunea spontană poate dura până la 18 luni.6 
InfectoDell vindecă în general pacienții de pustule în 4 săptămâni1-5 – fără durere și fără recidivă.7

Fără recidive – Succes terapeutic rapid

• Simplu – utilizați de două ori pe zi
•  Eficient – cu 80% mai puține pustule în doar 4 săptămâni1-3

• De încredere – fără recidivă1-5

 Volum de umplere corect terapeutic 
 Avertismente actualizate pe ambalaj

Împotriva Molluscum Contagiosum

VEZI PE VERSO



InfectoDell susţine răspunsul imunitar al corpului. 

2.
Tamponaţi pustulele   

cu  .
Repetaţi zilnic, 

dimineaţa și seara.

4. După 2-6 săptămâni, pustu-
lele se vindecă.

3. Opriţi-vă când inflamaţia 
arată că pustulele se vindecă.

InfectoDell® Zus.: 1 ml Lsg. enth. 50 mg Kaliumhydroxid. Sonst. Bestandt.: Gereinigtes Wasser. Anw.: 
Äußerlich b. Befall mit Dellwarzen (Molluscum contagiosum). Gegenanz.: Nicht anw. in Augennähe, 
auf bereits entzündeten Dellwarzen, auf Schleimhäuten, offenen Wunden oder aufgekratzter Haut; 
zur Behandlung v. gewöhnlichen Warzen, Alterswarzen, Muttermalen sowie Hühneraugen u. and. 
Hautverhornungen; bei Säuglingen u. Kleinkindern unter 2 J;. bei Neigung zu überschießender 
Narbenbildung (hypertrophe Narben, Keloide); bei Immunschwäche. Warnhinw.: Die Lsg. ist stark 
ätzend! Bei Fehlanw. sind Verätzungen möglich! Für Kinder unzugänglich aufbewahren u. bei d. Anw. 
außerhalb d. Reichweite v. Kindern halten. Nicht einnehmen! Kontakt m. Kleidung vermeiden. Nebenw.: 
Kurzzeit. Hautreizungen, vor allem Rötung u. leichtes Brennen, vorübergeh. Entzündungsreakt. mit 
Rötung u. Juckreiz, Schwellung, Verschorfung d. abheilenden Hautpartie, vorübergeh. Hypo- bzw. 
Hyperpigmentierung, Narbenbildung. Apothekenexklusives Medizinprodukt. Stand: 08/2013.

Eficiență demonstrată de studiile clinice
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Terapie delicată
 Conformitate înaltă > 90%1,2,3,5

 Toleranţă excelentă
 Fără sânge în timpul utilizării
 Fără anestezic local

InfectoDell este un Dispozitiv Medical din Clasa I care a dovedit în studii clinice publicate că 
grăbește procesul natural de eliminare a virusului din corp.Tratamentul este ușor de urmat și 
există puține șanse să-i cauzeze pacientului un disconfort semnificativ

 conține o soluție stabilă de hidroxid de potasiu (KOH). Acest agent

a fost utilizat timp de mulți ani în laboratoarele medicale deoarece poate descompune 

suprafața tare de keratină a pielii.

Când se aplică pe pustulele de molluscum declanșează o reacție iritantă care stimulează 
sistemul imunitar al corpului să atace virusul.  Virusul e distrus și pustulele se vindecă. 

Utilizare simpla si si gura!
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1.
Apăsaţi cu grijă aplicatorul de 

interiorul sticlei pt. a îndepărta 
excesul de lichid.
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