KÄYTTÖOHJEET

Syövyttävä

Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
Säästä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa lukea
sen uudelleen.
Vain ulkoiseen käyttöön.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

1. MIKÄ SYYLEND PEN ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN
SyylEnd PEN -kynä on tehokas syylänpoistomenetelmä käsien, jalkojen,
kyynärpäiden ja polvien syylien käsittelyyn sekä lapsille että aikuisille.
Ainutlaatuinen koostumus auttaa kehoa kuivattamaan ja hylkimään
syyliä. SyylEnd PEN -liuos imeytyy suoraan syylän sisään eikä jätä
jälkiä iholle. Voit heti käsittelyn jälkeen esim. pukea sukat jalkaan tai
kylpeä.
SyylEnd PEN -kynä on ruotsalainen patentoitu ja CE-merkitty lääkinnällinen laite, joka on biologisesti hajoavaa. Liuos tuhoaa bakteereita
eikä oikein käytettynä jätä arpia tai aiheuta tulehdusta. Sisältö riittää
noin 30 hoitokertaan.

2. MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ ENNEN KUIN KÄYTÄT SYYLEND PEN
-KYNÄÄ
2.1 ÄLÄ KÄYTÄ SYYLEND PEN -KYNÄÄ
• Älä käytä kasvojen tai sukuelinten syyliin, ontelosyyliin (molluska),
syntymämerkkeihin, liikavarpaisiin, ihokovettumiin tai muihin
ihomuutoksiin
• Älä käytä laastaria SyylEnd PEN -kynän kanssa. Laastarin
käyttö voi aiheuttaa ihovaurioita, ks. kohta 4. MAHDOLLISET
HAITTAVAIKUTUKSET.
• Älä käytä, jos käsitelty syylä alkaa aristaa, vuotaa verta tai iho ärtyy.
Pidä taukoa hoidossa kunnes iho on palautunut.
• Älä käytä SyylEnd PEN -kynää samanaikaisesti muiden
syylänpoistomenetelmien kanssa.
• Älä käytä SyylEnd PEN -kynää, jos olet allerginen jollekin sen aineosista, ks. lista kohdasta 5. SÄILYTYS JA MUUTA TIETOA.
2.2 VAROITUKSET JA VAROTOIMET
SyylEnd PEN on syövyttävää ja ärsyttävän voimakkaan
hajuista. Ei saa hengittää. Vain ulkoiseen käyttöön.
Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Ei saa käyttää liikaa! Liika liuos tai virheellinen käyttö voivat
aiheuttaa kipua ja ihovaurioita, ks. kohta 4. MAHDOLLISET
HAITTAVAIKUTUKSET
• Jos käytät liuosta liikaa tai vahingossa levität sitä ympäröivälle iholle,
huuhtele alue heti runsaalla vedellä ihovaurioiden vähentämiseksi.
• Jos liuosta joutuu silmiin, huuhtele heti useaan kertaan runsaalla
haalealla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Ota yhteys lääkäriin
tai soita hätänumeroon 112.
Ole erityisen varovainen hoitaessasi syylää ohuella ihoalueella, esim.
lapsilla tai kämmenselässä, ks. 3.1 ANNOSTELU JA KÄYTTÖ ja 3.2
LASTEN SYYLIEN KÄSITTELY.

3. KUINKA KÄYTÄT SYYLEND PEN -KYNÄÄ
3.1 ANNOSTELU JA KÄYTTÖ
SyylEndiä tarvitaan vain hyvin pieni määrä vaikutuksen aikaan
saamiseksi. Lue alla olevat ohjeet huolellisesti ennen käyttöä, sillä
liuos on syövyttävää. Jotta liuosta ei joudu ympäröivälle ihoalueelle,
ole varovainen ja pidä kynästä kiinni tukevalla otteella liuosta
annostellessasi. Laita korkki kunnolla kiinni käytön jälkeen.
Avaa korkki kiertämällä sitä, kunnes kynässä
oleva oranssi värikaistale on samassa linjassa
korkissa olevan loven kanssa. Kun korkki on
oikeassa asennossa, se voidaan irrottaa kynästä.
Paina kynän kärkeä kevyesti syylää vasten yhden
sekunnin ajan ja toista kerran. Ole varovainen
ettei liuosta mene ympäröivälle iholle.
Onnistunut tulos vaatii säännöllisen hoidon kerran viikossa,
kunnes syylä on täysin hävinnyt. Muuten prosessi pysähtyy. Hoidon
ollessa epäsäännöllistä kestää prosessi pidempään.
Jos iho ei ole ärtynyt 4-5 hoitoviikon jälkeen, voidaan aikuisten vanhat ja/tai isot syylät käsitellä aina 5 päivän välein. Älä käytä liuosta
liikaa.
Ohuilla ihoalueilla syylän käsittelyyn voi riittää pienempikin
määrä liuosta. Käsittele harvemmin, kuten joka toinen tai joka kolmas
viikko.
Jos sinulla on useampia syyliä, käsittele ensin vain paria syylää
kahden viikon ajan. Jos iho on tämän jälkeen ennallaan, voit alkaa
käsitellä muita syyliä.
Pidä syylä pehmeänä käsittelykertojen välillä voitelemalla sitä
tavallisella ihovoiteella tai öljyllä. Tällöin myös syylän jäänteet saadaan
helpommin poistettua.
Syylä voi ensin vaalentua ja kasvaa ulospäin, ennen kuin se alkaa
kuivua kokoon. Kun syylä laajenee, ympäröivä iho voi olla arka. Pidä
huolta, että iho ei peitä syylää, katso alla.
Syylän aristaminen tai tykyttäminen voi johtua siitä, että liuosta
on annosteltu liikaa, ks. 2.1 ÄLÄ KÄYTÄ SYYLEND PEN -KYNÄÄ, tai
syylä ei ole riittävän hyvin esillä. Jos iho muodostaa kannen syylän
päälle, on se avattava esim. pinseteillä, jotta syylä tulee esiin. Jos syylä
on vanha tai kova, pehmitä se liottamalla aluetta lämpimässä vedessä
ennen käsittelyä. Raaputa tai nypi ihoa syylän päältä esim. pinseteillä.
Jos syylä kasvaa sisäänpäin ja sitä peittää paksu iho (jalkapohjan
syylät), ohenna kovettunutta ihoa varovasti. Kynsinauhojen syyliä
käsiteltäessä kannattaa tehdä pieni reikä ihon pintakerrokseen, jotta
liuos pääsee imeytymään syylään. Älä hio syyliä. Syylät voivat alkaa
aristaa, ja niihin voi muodostua uusi kova pinta.
Muutaman käsittelykerran jälkeen syylässä alkaa yleensä näkyä
mustia pisteitä. Ne ovat syylän verenkierrosta huolehtivia pieniä
verisuonia. Tämä on merkki siitä, että hoito tehoaa syylään. Hoitoa on
jatkettava, kunnes mustat pisteet ja syylä ovat hävinneet kokonaan.
Joskus mustista pisteistä voi vuotaa hiukan verta, kun syylää raaputtaa.
Odota muutaman minuutin ajan, että vuoto lakkaa, ennen kuin levität
SyylEnd PEN -liuosta. Muutoin ihoa saattaa kirvellä. Kirvelyä voi
lievittää huuhtelemalla aluetta kylmällä vedellä.
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3.2 LASTEN SYYLIEN KÄSITTELY
Aikuiset huolehtivat aina lasten syylien hoidosta. Noudata annostelu- ja
käyttöohjeita (ks. 3.1 ANNOSTELU JA KÄYTTÖ) huolellisesti, sillä liuos
on syövyttävää. Pikkulasten iho on pehmeää ja ohutta. Lasten syylien
poistamiseen tarvitaan erittäin vähän SyylEnd PEN -liuosta. Syylät
häviävät useimmiten 2–3 käsittelykerran jälkeen.
Alle 4-vuotiaiden lasten syyliä voidaan hoitaa SyylEnd PEN
-kynällä, mutta ensin on varmistettava, että kyseessä on syylä eikä
mikään muu ihomuutos. Keskustele lääkärin tai neuvolan henkilökunnan kanssa ennen hoitoa. Annoksen pienentäminen on erityisen tärkeää,
jos kyseessä on alle 4-vuotias lapsi. Käsittele syylää harvemmin, esim.
kahden tai kolmen viikon välein
• Paina kynän kärkeä kevyesti syylää vasten yhden sekunnin ajan
yhden kerran.
• Ole varovainen, ettei liuosta mene ympäröivälle iholle.
• Jos lapsi ylettyy nuolemaan syylää, hoitoalueen voi huuhdella
käsittelyn jälkeen, sillä liuos imeytyy heti syylään.
• Jos käsittely aiheuttaa pistelyä tai kirvelyä, huuhtele syylää kylmällä
vedellä äläkä annostele enää lisää liuosta. Liuos on jo ehtinyt imeytyä
syylään.
3.3 DIABEETIKOIDEN SYYLIEN KÄSITTELY
Diabeetikot saavat käyttää SyylEnd PEN -kynää syylien hoitoon vain
terveille ja ehjille ihoalueille, joilla ei ole diabeteksen aiheuttamia muutoksia. Hoidossa on oltava erityisen varovainen. Jos ongelmia ilmenee,
käänny aina lääkärin/hoitajan tai jalkahoidon ammattilaisen puoleen.
3.4 KUINKA KAUAN SYYLEND-HOITO KESTÄÄ
SyylEnd PEN on erittäin tehokas - useimmat syylät häviävät eivätkä
uusiudu. Joskus voi kuitenkin tulla esiin syyliä, jotka ovat olleet ihon
alla jo hoidon alkaessa.
Syyliä on monen näköisiä ja niiden poistamiseen kuluva aika voi
vaihdella. Tavallisesti syylän poistoon tarvitaan 5–15 hoitokertaa,
mutta määrä voi olla myös vähemmän tai enemmän. Hoidon kestoon
vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ikä, syylätyyppi, vastustuskyky ja
syylän sijainti ja ikä. Heikentynyt vastustuskyky ja esimerkiksi
kortisonilääkitys voivat hidastaa syylien häviämistä. Uudet syylät
on usein helpompi poistaa kuin vanhat. Lapsilla syylien hoito on
yleensä helpompaa kuin aikuisilla. Useamman vuoden ikäisten
kynsinauhasyylien ja sisäänpäin kasvaneiden jalkasyylien kohdalla
hoidon teho voi alkaa varsin hitaasti ja näiden syylien poistamiseen voi
kulua huomattavasti pidempi aika.
3.5 MILLOIN LOPETAN SYYLEND-HOIDON
Lopeta SyylEnd PEN -hoito, kun mustia pisteitä ei enää näy, kun syylä
on irronnut tai kuivunut kokoon tai, kun sen tilalla on kuoppa. Iho
tasoittuu vähitellen. Jos hoitoa jatketaan, vaikka syylä on jo hävinnyt,
iho voi alkaa punoittaa ja vetistää. Lopeta siinä tapauksessa SyylEndin
käyttö välittömästi. Tarkasta syylän kohta muutaman viikon kuluttua.
Mahdolliset syylän jäänteet näkyvät pienenä pisteenä. Toista tällöin
SyylEnd PEN -käsittely vielä pari kertaa.
3.6 RASKAUS JA IMETYS
SyylEndin käyttöön raskauden tai imetyksen aikana ei liity tunnettuja
riskejä.

4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
SyylEnd PEN sisältää vahvaa happoa, joka liikaa tai väärin käytettynä
voi aiheuttaa ihovaurioita, ks. kohta 2.1 ÄLÄ KÄYTÄ SYYLEND
PEN -KYNÄÄ. Seuraa kohdan 3.1 ANNOSTELU JA KÄYTTÖ ohjeita
välttyäksesi ihovaurioilta.
Käsitellyllä alueella voi ilmetä ohimeneviä haittavaikutuksia, esim.
ihon arkuutta, pistelyä, kirvelyä, punoitusta, kipua, polttavaa tunnetta
tai verenvuotoa hiussuonista. Pidä taukoa kunnes iho on parantunut.
Liikaa tai väärin käytettynä liuos voi aiheuttaa vakavampia ihoreaktioita, kuten rakkuloita, haavoja, tummia pigmenttimuutoksia
iholla, kemiallisia palovammoja, tulehdusta, kudoskuoliota (nekroosi)
tai arpia. Vaurioitunut alue tulee pitää puhtaana tulehdusriskin vuoksi.
Lopeta hoito ja vakavimmissa ihovauriotapauksissa ota yhteys lääkäriin.
SyylEnd PEN -kynällä on voimakas haju, joka voi olla haitallista
hengitysteille ja silmille. Älä haista kynän sisältöä. Haittavaikutuksia
voivat olla mm. ärsytys hengitysteissä ja/tai kurkussa, vuotava nenä,
vuotavat silmät tai hengitysvaikeudet.
Yksittäisiä yliherkkyysreaktiotapauksia kuten esim. punoitusta, ihottumaa ja kutinaa on raportoitu.

5. SÄILYTYS JA MUUTA TIETOA
Säilytys: Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Säilytetään 15-25 °C,
mieluiten pystyasennossa korkki alaspäin.

Sisältö: Väritön tai hieman ruskea liuos (muurahaishappo, vesi, glyseroli,
sitruunaöljy).

Pakkaus: Korkillinen annostelukynä ja käyttöohjeet. Korkin
avausmekanismi on kaksivaiheinen, katso 3.1 ANNOSTELU JA
KÄYTTÖ.

Säilyvyys: Ks. viimeinen käyttöpäivämäärä kynässä ja ulkopakkauksessa. Käytettävä 6 kuukauden kuluessa avaamisesta.

Tämä käyttöohje on tarkistettu viimeksi huhtikuussa 2015.

Abbex AB, Pipers väg 2A,
SE-170 73 Solna, Ruotsi

Jakelija: Meda Oy, Vaisalantie 4,
02130 Espoo

www.syylend.fi

BRUKSANVISNING

Frätande

Läs bruksanvisningen noga före användning.
Spara bruksanvisningen. Du kan behöva läsa den igen.
Endast för utvärtes bruk.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

1. VAD SYYLEND PEN ÄR OCH VAD DEN ANVÄNDS FÖR
SyylEnd PEN är ett effektivt vårtborttagningsmedel för behandling av
vårtor på händer, fötter, armbågar och knän på både barn och vuxna.
Den unika sammansättningen i SyylEnd PEN hjälper kroppen att torka
ut och stöta bort vårtor. SyylEnd PEN absorberas direkt in i vårtan och
lämnar inga spår på huden. Du kan genast efter applicering t.ex. ta på
strumpor eller bada.
SyylEnd PEN är en svensk patenterad och CE märkt medicinteknisk
produkt som är biologiskt nedbrytbar. Lösningen är baktericid och vid
korrekt användning ger lösningen inga ärr eller infektioner. SyylEnd
PEN räcker till cirka 30 behandlingar.

2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER SYYLEND PEN
2.1 ANVÄND INTE SYYLEND PEN
• Använd inte på ansiktsvårtor, könsvårtor, mollusker, leverfläckar,
liktornar, hudförhårdnader eller andra hudförändringar.
• Använd inte plåster med SyylEnd PEN. Plåster kan orsaka hudskador, se 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
• Använd inte om behandlad vårta blir öm, blöder eller om huden blir
irriterad. Gör uppehåll i behandlingen tills huden är återställd.
• Använd inte SyylEnd PEN i kombination med andra vårtborttagningsmetoder.
• Använd inte SyylEnd PEN om du är överkänslig mot något innehållsämne, se lista i 5. FÖRVARING OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR.
2.2 VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET
SyylEnd PEN är frätande med irriterande och stark lukt.
Får inte inandas. Endast för utvärtes bruk. Förvaras utom
syn- och räckhåll för barn.
Använd inte för mycket! För mycket lösning eller felaktig användning
kan ge upphov till smärta och hudskador, se 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR.
• Om du använder för mycket eller av misstag får lösning på omgivande hud, skölj genast rikligt med vatten för att minska hudskada.
• Om du får lösning i ögat, skölj genast rikligt upprepade gånger med
ljummet vatten i minst 15 minuter och kontakta läkare eller ring 112.
Var särskilt försiktig vid behandling på tunn hud, t.ex. på barn och
ovansida händer, se 3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING och 3.2
BEHANDLING AV BARN.

3. HUR DU ANVÄNDER SYYLEND PEN
3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING
Det behövs ytterst lite lösning för att SyylEnd PEN ska vara verksam.
Läs instruktionen nedan noga eftersom lösningen är frätande. För att
undvika att få lösning på den omgivande huden, var försiktig och håll
pennan med ett fast grepp vid appliceringen. Sätt på korken ordentligt
efter användning.
För att öppna, vrid korken tills orange färg syns i
den lilla öppningen i korken. När korken är i rätt
position, kan den dras ut från pennan.
Tryck pennspetsen lätt mot vårtan i en sekund,
upprepa engång. Var noga med att inte vidröra
omgivande hud.
För ett lyckat resultat, behandla regelbundet en gång i veckan tills
vårtan är helt borta, annars stannar processen. Om behandlingen är
oregelbunden tar processen längre tid.
Vid behandling av gamla och/eller stora vårtor hos vuxna kan
man efter 4-5 veckor börja behandla var femte dag om huden inte är
irriterad. Använd inte för mycket.
Vid behandling av vårtor på tunn hud kan det ibland räcka med
mindre mängd lösning. Behandla mer sällan, såsom varannan eller var
tredje vecka.
Vid behandling av många vårtor, börja med att behandla ett par
stycken i några veckor. Om huden är opåverkad kan du börja behandla
ytterligare vårtor.
Håll vårtan mjuk mellan behandlingarna genom att smörja in med
vanlig hudlotion eller olja. Då kan vårtan lättare komma ut.
Vårtan kan vitna och växa ut inledningsvis, innan den börjar torka
ut. När vårtan utvidgas kan det ömma i den omgivande huden. Se till att
vårtan inte täcks av hud, se nedan.
Om vårtan kännas öm eller det dunkar i den, kan det bero på att
man haft på för mycket lösning, se 2.1 ANVÄND INTE SYYLEND PEN,
eller att vårtan inte kan komma ut genom huden som täcker vårtan.
Om huden ligger som ett lock över vårtan, måste man göra en öppning
i huden t.ex. med en pincett för att släppa ut vårtan. Om du har en
gammal eller hård vårta, blötlägg området i varmt vatten tills huden är
mjuk före behandling. Peta eller rugga upp huden på vårtan t.ex. med en
pincett. Vid tjock hud på inåtgående fotvårtor, avlägsna försiktigt bort
hård hud. På nagelbandsvårtor kan det behöva göras ett litet hål i yttersta huden så att medlet kan komma in i vårtan. Fila inte på vårtorna.
Vårtorna kan bli ömma och det bildas ny hård yta på vårtan.
Efter några behandlingar syns oftast svarta prickar i vårtan. Det är
små blodkärl som förser vårtan med blod. Det är tecken på att vårtan är
på väg att försvinna och behandling skall fortgå tills svarta prickarna
och vårtan är helt borta. Ibland kan de svarta prickarna blöda lite då du
skrapat på vårtan. Vänta några minuter med att applicera SyylEnd PEN
tills det slutat blöda, annars kan det svida. Om det svider, ha på kallt
vatten för att lindra obehaget.
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3.2 BEHANDLING AV BARN
Behandling av barn skall alltid utföras av en vuxen. Följ anvisningarna
för applicering i 3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING noga då lösningen
är frätande. Små barn har mjuk och tunn hud. Använd ytterst lite
SyylEnd PEN -lösning på barnvårtor. Vårtorna är oftast borta efter 2-3
behandlingar.
Barn under 4 år kan behandlas med SyylEnd PEN men säkerställ
alltid att det verkligen är en vårta och inte någon annan hudförändring.
Rådgör med din läkare eller barnrådgivningen före behandlingen.
För barn under 4 år är det extra viktigt att minska mängden av lösning.
Behandla mer sällan, såsom varannan eller var tredje vecka.
• Tryck lätt penspetsen på vårtan en sekund endast en gång
• Var noga med att inte vidröra omgivande hud
• Om barnet kommer åt att slicka på vårtan kan man tvätta det
behandlade området eftersom lösningen tränger in direkt.
• Om det svider eller sticker till vid behandling, skölj vårtan med kallt
vatten och sätt inte på mer lösning. Den har redan hunnit tränga ner
i vårtan.
3.3 BEHANDLING AV PERSONER MED DIABETES
Diabetiker ska enbart använda SyylEnd PEN på vårtor på frisk hud
(oskadad och av sjukdom opåverkad) och med extra försiktighet. Vid
besvär, rådgör alltid med din läkare/sköterska eller fotvårdsspecialist.
3.4 HUR LÄNGE SKA SYYLEND PEN ANVÄNDAS
SyylEnd PEN är mycket effektivt – de flesta vårtor går bort och kommer inte tillbaka. Ibland kan dock vårtor som redan finns under huden
komma fram då du börjar behandla.
Vårtor kan se olika ut och det kan ta olika lång tid att ta bort dem.
Vanligast är 5 till 15 behandlingar, men det kan också ta kortare eller
längre tid. Faktorer som kan påverka hur lång tid du måste behandla
innan vårtorna försvinner är din ålder, vilken sorts vårta det är, ditt
immunförsvar, var vårtan sitter och hur länge du haft vårtan. Nedsatt
immunförsvar och medicinering med t.ex. kortison kan göra att det tar
längre tid att bli av med vårtorna. Nya vårtor är oftast enklare att ta
bort än gamla vårtor. Barnvårtor är oftast lättare att ta bort än vuxenvårtor. För inåtgående fotvårtor och nagelbandsvårtor som suttit många
år kan det ta lång tid innan man ser en tydlig effekt av behandlingen och
det tar betydligt längre tid innan vårtan är helt borta.
3.5 NÄR SKA JAG SLUTA BEHANDLA MED SYYLEND PEN
Sluta med SyylEnd PEN när inga svarta prickar syns eller om vårtan
har ramlat bort, skrumpnat ihop eller det är en ”grop” där vårtan suttit.
Huden blir slät efteråt. Om man fortsätter behandla för länge efter att
vårtan är borta, blir huden lätt rosa och lite vattnig. Sluta då genast att
använda SyylEnd PEN. Titta efter några veckor där vårtan har suttit,
om du ser en liten prick, finns vårtrester kvar. Behandla då med SyylEnd
PEN ett par gånger till.
3.6 VID GRAVIDITET OCH AMNING
Inga kända risker finns vid graviditet och amning.

4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
SyylEnd PEN innehåller en stark syra. Om SyylEnd PEN används för
mycket eller felaktigt kan detta orsaka hudskador, se 2.1 ANVÄND
INTE SYYLEND PEN. Följ anvisningarna för applicering i 3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING för att undvika hudskador.
Övergående biverkningar på det behandlade området kan förekomma, som t.ex. ömhet, stickning, sveda, rodnad, smärta, brännande känsla,
blödning från blodkapillärerna. Gör uppehåll i behandlingen tills huden
är återställd.
För mycket lösning eller felanvändning kan leda till kraftiga biverkningar, t.ex. blåsor, sår, mörk pigmentering av huden, kemisk brännskada, inflammation, vävnadsdöd (nekros) eller ärrbildning. Det skadade
området ska hållas rent för att det inte ska bli infekterat. Avbryt
behandlingen och vid allvarlig hudskada kontakta läkare.
SyylEnd PEN har stark lukt som kan vara irriterande för andningsvägar och ögon. Lukta inte på innehållet i pennan. Biverkningar kan
vara t.ex. irritation i luftvägarna och/eller hals, rinnande snuva, rinnande ögon, andnöd.
I enstaka fall har överkänslighetsreaktioner som t.ex. rodnad, utslag
och klåda rapporterats.

5. FÖRVARING OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR
Förvaring: Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras
i 15-25 °C, helst upprätt med korken nedåt.

Innehåll: Ofärgad till svagt brun lösning (myrsyra, vatten, glycerol,
citronolja).

Förpackning: Pennapplikator med kork och bruksanvisning. Korken har
en öppningsfunktion i två steg, se 3.1 DOSERING OCH ANVÄNDNING.
Hållbarhet: Se utgångsdatum på pennan och ytterförpackningen. Använd
inom 6 månader efter öppning.

Denna bruksanvisning ändrades senast april 2015.
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