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CORN PLASTER
71x22 mm - 12 pcs

Pack: 12 pcs
 370.10

CORN PLASTER 

Foot Care Corn Plaster is a polyethylene plaster with acrylic adhesive and a protective disc 
made of polyurethane foam containing a TCA (trichloroacetic acid) based waxy matrix.
Recommended for the safe and painless removal of corns and hard skin.

Beige coloured polyethylene support tape with central disc containing a TCA (trichloroacetic 
acid) based matrix. High adhesiveness hypo allergenic adhesive. Recommended for the 
progressive and delicate removal of corns by way of a keratolytic process.

DOUBLE ACTION
1. PROTECTION   

There is discomfort and pain where the corn is located when subjected to pressure. 
Corn Plaster, with its protective disc, alleviates this unpleasant sensation.

2. REMOVAL  
TCA is an effective keratolytic. It has the advantage of producing a “gentle and continuing” 
keratosis. Using it is painless. Also suitable for children

This product is a class IIa medical device in accordance with directive 93/42/EEC.

CUSHION WITH TCA
(trichloroacetic acid) .

NÁPLASTI NA KUŘÍ OKA A ZROHOVATĚLOU KŮŽI

Master Aid Náplast na kuří oka je speciální náplast k odstranění kuřích ok, mozolů a zrohovatělé 
kůže, vybavená ochranným terčíkem z polyuretanové pěny, uvnitř obsahující voskovou matrici s 
TCA (kyselina trichloroctová) pro keratolytický proces, který změkčuje vrchní vrstvu pokožky. 
Doporučuje se pro bezpečné a bezbolestné odstranění kuřích ok, zrohovatělé kůže nejen pro 
dospělé, ale i pro děti již od 3 let. Tělově zbarvená náplast obsahuje vysoce přilnavé 
hypoalergenní lepidlo. Náplast dobře drží. Balení obsahuje 12 ks náplastí.

DVOJÍ ÚČINEK
1. OCHRANA
Díky ochrannému terčíku zmírňuje bolest a nepříjemné pocity při pohybu a zátěži. Ochrání 
rovněž zdravou kůži. 
2. ODSTRANĚNÍ
TCA je účinné keratolytikum, které zjemňuje kůži, vstřebává kuří oka a zrohovatelou kůži. Má tu 
výhodu, že produkuje "jemnou a postupnou" keratózu. Použití je tak bezbolestné. Vhodné také 
pro děti. 

Zdravotnickým prostředkem třídy IIa podle směrnice 93/42 / EEC.

POLŠTÁŘEK S TCA
(kyselina trichloroctová)

PÉČE O NOHY


