
• Незабавно облекчение на сърбежа
• Охлажда и успокоява
• Помага да се предотвратят белезите, които 

могат да  
възникнат заради разчесване

• Съдържа естествени съставки

Прочетете внимателно цялата листовка 
преди да започнете да използвате продукта 
ПоксКлин®. Не изхвърляйте листовката. Ако 
имате въпроси или ако не сте сигурни в нещо, 
попитайте Вашия лекар или фармацевт. За 
получаване на повече информация или ново 
копие на листовката посетете уебсайта www.
poxclin.com.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛИСТОВКАТА
• За какво се използва ПоксКлин® охлаждаща 

пяна?
• Какво съдържа ПоксКлин® охлаждаща пяна?
• Какво е варицела?
• Как да разпознаем варицелата?
• Как действа продуктът?
• Какво трябва да знаете преди да използвате 

продукта ПоксКлин® охлаждаща пяна?
• Опасна ли е варицелата?
• Кога трябва да отидете на лекар?
• Кога и как да използвате продукта  

ПоксКлин® охлаждаща пяна?
• Съдържание на 100 ml флакон
• Как да съхранявате продукта ПоксКлин® 

охлаждаща пяна
• Предупреждения
• Информация за контакт

ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА ПОКСКЛИН® 
ОХЛАЖДАЩА ПЯНА?
ПоксКлин® охлаждаща пяна се използва за 
бързо облекчаване на дразнене, сърбеж и 
чувствителност, свързани с варицела.

КАКВО СЪДЪРЖА ОПАКОВКАТА ПОКСКЛИН® 
ОХЛАЖДАЩА ПЯНА?
• 1 флакон от 100 ml ПоксКлин® охлаждаща пяна
• листовка

КАКВО Е ВАРИЦЕЛА?
Варицелата е остро инфекциозно заболяване, 
което обикновено засяга малките деца. 
Заболяването се причинява от вируса на 
варицела и се проявява с температура и 
сърбящи, червени точки, които обикновено 
се появяват първо по гърдите и торса, а след 
това в групи се разпространяват по цялото 
тяло. Червените точки са превръщат в малки 
мехурчета, които за една седмица изсъхват и 
образуват корички. Чесането на засегнатата 
област заради размножаването на бактериите 
може да причини инфекция.

КАК ДА РАЗПОЗНАЕТЕ ВАРИЦЕЛАТА?
Първият видим признак на варицелата 
обикновено са кожни обриви, но при някои 
лица 24 часа преди червените точки (мехурчета) 
се появяват умора и температура. Варицелата 
обикновено е придружена от температура, 
болки в корема, общо неразположение и умора 
в продължение на няколко дни, докато са налице 
уврежданията на кожата (заради червените 
точки и мехурчетата). Обривите обикновено се 
появяват под формата на червени точици, които 
скоро се развиват в малки пъпчици.

Точиците се преобразуват в малки мехурчета, 
наречени везикули, които приличат на 
капчици вода върху червена основа. Върхът 
на мехурчетата може лесно да се нарани с 

разчесване или да се отвори от само себе си. 
Това води до образуването на струпеи, понякога 
дори няколко часа след появата на мехурчето. 
В тази фаза е възможно сърбежът да бъде 
доста силен, което може да увеличи нуждата 
от чесане. Ако мехурчетата са отворени и по 
този начин незащитени, се увеличава и рискът 
от бактериална инфекция. Струпеите (ако не са 
разчесани) падат до 9-13 дни след появата си.

КАК ДЕЙСТВА ПРОДУКТЪТ?
ПоксКлин® охлаждаща пяна съдържа комплекс 
2QR - патентован инхибитор на бактерии, който 
е изолиран от растението Aloe barbadensis. 
2QR потиска бактериите чрез създаването на 
физическа бариера между бактериите и кожата. 
По този начин не позволява на бактериите да се 
размножат по кожата и да причинят бактериална 
инфекция. ПоксКлин® охлаждаща пяна поддържа 
естествения процес на оздравяване чрез 
намаляването на възможността от инфекция и 
помага да се предотвратят белезите, които могат 
да възникнат чрез разчесване.

Появата на белези може да бъде в резултат от 
разчесването заради инфекцията и свързания 
с нея сърбеж. ПоксКлин® охлаждаща пяна 
има незабавен охлаждащ ефект върху кожата, 
който е постигнат чрез изпаряването на пяната, 
намираща се върху кожата, което се ускорява от 
съдържащото се в продукта вещество − лаурет-9. 
Охлаждането на кожата облекчава сърбежа 
и дразненето, като намалява необходимостта 
от чесане и по този начин предотвратява по-
нататъшни увреждания на кожата.

СЪСТАВКИ:
Aqua, Aloe barbadensis Gel, Galactoarabinan Po-
lyglucoronic Acid Crosspolymer*, Betaine, Laureth-9, 
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Glycerin, Sodium 
Coco-Glucoside Tartrate, Polyglyceryl-10 laurate, 
Phenoxyethanol & Ethylhexylglycerin, Panthenol, 
Ethylhexylglycerin, Allantoin, Lavandula Angustifo-
lia Flower/Leaf/Stem Extract, Chamomilla Recutita 
Flower Extract, Citric Acid, Sodium Hydroxide. *2QR

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ПРЕДИ ДА 
ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА ПОКСКЛИН® 
ОХЛАЖДАЩА ПЯНА?
ПоксКлин® охлаждаща пяна не съдържа вредни 
химикали и е безопасна за употреба върху 
кожата на детето. Не са известни случаи на поява 
на нежелани реакции, свързани с употребата на 
ПоксКлин® охлаждаща пяна. Избягвайте контакт 
на ПоксКлин® охлаждаща пяна с очите.

При първата употреба на ПоксКлин® охлаждаща 
пяна е възможно да се наложи да притиснете 
бутона на флакона 2 до 3 пъти, за да се появи 
пяната.

Лекарствени взаимодействия и 
противопоказания за употреба на ПоксКлин® 
охлаждаща пяна не са известни.

ОПАСНА ЛИ Е ВАРИЦЕЛАТА?
Варицелата и симптомите на варицелата 
обикновено не са опасни за здрави деца. Редките 
сериозни усложнения, например инфекции 
на кожата, пневмония и температура трябва 
да се вземат на сериозно и при появата им се 
препоръчва незабавна консултация с лекар.

КОГА ТРЯБВА ДА СЕ ПОТЪРСИ  
СЪВЕТ ОТ ЛЕКАР?
Посъветвайте се с Вашия лекар, ако детето има 
температура, обривът се разпространява върху 
очите или ако кожата е подута, болезнена или 
много червена. При деца с варицела избягвайте 

прием на аспирин. Също така се посъветвайте 
с Вашия лекар, ако не сте сигурни, че наистина 
става въпрос за варицела.

КОГА И КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ПРОДУКТА 
ПОКСКЛИН® ОХЛАЖДАЩА ПЯНА?
Нанасяйте най-малко три пъти на ден или 
когато искате да облекчите симптомите. За 
допълнителен охлаждащ ефект съхранявайте 
ПоксКлин® охлаждаща пяна в хладилника.

• Грижа за по-големи участъци от кожата, 
засегнати от варицела: 
Нежно втрийте пяната в кожата. Изпаряването 
на пяната ще предизвика незабавен охлаждащ 
ефект върху кожата. 

• За предотвратяване появата на белези: 
Използването на пяната е препоръчително, 
когато искате да облекчите симптомите (напр. 
при всяко преобличане на детето). 

 
 
С ПоксКлин® охлаждаща пяна 
можете да облекчите също и 
симптомите върху по-голяма площ 
от кожата, засегната от варицела.

СЪДЪРЖАНИЕ НА 100 ML ФЛАКОН:
Флаконът съдържа 100 ml ПоксКлин® охлаждаща 
пяна. Пяната е на основата на патентования 
комплекс 2QR, който помага да се защити и 
успокои раздразнената кожа. Облекчава сърбежа 
и поддържа естествения процес на оздравяване 
на кожата. Продуктът има лек и приятен аромат 
заради съдържанието на екстракти от лавандула 
и лайка. 

КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ ПРОДУКТА 
ПОКСКЛИН® ОХЛАЖДАЩА ПЯНА
Съхранявайте на сухо и хладно място. Не 
използвайте след срока на годност, отбелязан 
върху флакона и картонената опаковка. Не 
използвайте ПоксКлин® охлаждаща пяна повече 
от 30 последователни дни, което обикновено е 
достатъчно за целия период на облекчаване на 
симптомите.

Предупреждения:
• Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
• Ако ПоксКлин® охлаждаща пяна попадне в 
очите, изплакнете ги обилно с чиста вода. Ако 
кожата остава раздразнена, обърнете се към 
Вашия лекар за съвет.
• Посъветвайте се с Вашия лекар, ако детето Ви 
има температура, обривите се разпространяват 
върху очите или ако кожата около точките е 
подута, болезнена или много червена. При деца с 
варицела избягвайте даването на аспирин.

За повече информация вижте уебсайта  
www.poxclin.com
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