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EXCILOR® 
Spray ochronny 3 w 1 – ochrona przed zakażeniami stóp 
  
Spray miejscowy do ochrony przed kurzajkami/brodawkami podeszwowymi, grzybicą stóp 
i grzybicą paznokci.
•  Przed użyciem Sprayu ochronnego Excilor® 3 w 1 należy uważnie zapoznać się z ulotką 

informacyjną
•  W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami
•  Należy zachować tę ulotkę informacyjną w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc ją 

ponownie przeczytać
•  Aby uzyskać więcej informacji albo w przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy 

skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Co to jest Spray ochronny Excilor® 3 w 1 i w jakim celu się go stosuje?
Spray ochronny Excilor® 3 w 1 to wyrób medyczny opracowany w celu ochrony przed kurzajkami/
brodawkami podeszwowymi, grzybicą stóp i grzybicą paznokci.
Po spryskaniu stóp i palców u stóp Spray ochronny Excilor® 3 w 1 natychmiast tworzy barierę 
powierzchniową o udowodnionym działaniu:
• zapobiega bezpośredniemu kontaktowi drobnoustrojów ze skórą i paznokciami
• tworzy środowisko powierzchniowe niesprzyjające namnażaniu się drobnoustrojów
• chroni skórę przez co najmniej 8 godzin.
Czas trwania ochrony dotyczy normalnych warunków i zastosowania. W celu przedłużenia ochrony 
albo w przypadku bardzo wysokiej temperatury, wilgotności, potliwości albo tarcia preparat można 
nanosić ponownie zależnie od potrzeb.

Spray ochronny Excilor® 3 w 1 jest niewidoczny, nietłusty i nie brudzi ubrań. 
Szczegółowo przebadana receptura sprayu sprawia, że nie wymaga on spłukiwania i pozostawia 
skórę czystą, nawilżoną i pachnącą. W razie potrzeby można go łatwo zmyć za pomocą dowolnego 
mydła. Spray ochronny Excilor® 3 w 1 zawiera mieszaninę specyficznych konserwantów, która 
skutecznie hamuje rozwój drobnoustrojów w warstwie powierzchniowej, tworząc skuteczną barierę 
na skórze i paznokciach.

Kiedy należy stosować Spray ochronny Excilor® 3 w 1
•  przed aktywnościami wykonywanymi boso, takimi jak: medytacja, taniec, sztuki walki, joga 

i pilates, jak również chodzenie boso w pomieszczeniach ogólnodostępnych oraz po dywanach, 
wycieraczkach lub dywanikach hotelowych, itp.

•  w dowolnym momencie w celu zminimalizowania zanieczyszczenia krzyżowego z butów i na 
odwrót 

•  zawsze, gdy istnieje ryzyko zakażenia

Co trzeba wiedzieć przed zastosowaniem Sprayu ochronnego Excilor® 3 w 1? 
Spray ochronny Excilor® 3 w 1:
•  to szczegółowo przebadany wyrób medyczny do ochrony przed kurzajkami/brodawkami 

podeszwowymi, grzybicą stóp i grzybicą paznokci
•  jest niewidoczny, nietłusty i nie brudzi ubrań
•  wysycha w kilka sekund i jest bezpieczny do wielokrotnego nanoszenia
•  nie wymaga spłukiwania, jednak w razie potrzeby można go łatwo zmyć za pomocą dowolnego 

mydła
• nie zawiera parabenów i pozostawia skórę czystą, nawilżoną i pachnącą

Sposób użycia
•  Nanieść cienką warstwę Sprayu ochronnego Excilor® 3 w 1 na stopy i palce stóp
• W razie potrzeby czynność powtórzyć
• Po użyciu pozostawić albo zmyć dowolnym mydłem do skóry
• Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia

Ostrzeżenia 
• Przed użyciem przeczytać etykietę
• Nie stosować na otwarte rany lub uszkodzoną skórę
• Wyłącznie do użytku zewnętrznego
• Należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem
•  W przypadku stosowania na inne części ciała albo w celu zapobiegania innym zakażeniom należy 

skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
•  Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu
•  W przypadku wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych albo nieprawidłowej reakcji należy 

niezwłocznie zmyć preparat i skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą
•  Nie stwierdzono interakcji z innymi preparatami lub lekami, niemniej jednak nie należy stosować 

łącznie z innymi preparatami miejscowymi
•  Chronić przed dziećmi
•  Nie rozpylać na oczy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: ostrożnie płukać wodą przez 

kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie
•  Unikać bezpośredniego wdychania
•  Nie stosować po upływie terminu ważności wskazanego na spodzie opakowania
•  Nie stosować w przypadku uszkodzenia pojemnika
•  Skrajnie łatwopalny aerozol. Nie przechowywać w pobliżu źródeł zapłonu - nie palić tytoniu                                                                                                                         
•  Pojemnik pod ciśnieniem: nie przekłuwać ani nie spalać, także po zużyciu; ogrzanie grozi 

wybuchem. Nie rozpylać nad otwartym płomieniem lub żarzącym się materiałem. 
Chronić przed słońcem i nagrzaniem powyżej temperatury 50°C. 

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Skład:
Woda, alkohol, pantenol, glicerol, chlorowodorek witaminy B6, sól sodowa fosforanu askorbylu, ksylitol, 
kwas szikimowy, zapach, kopolimer oktyloakrylamidu/ akrylanu/ butyloaminoetylometakrylanu, kwas 
mlekowy, diglukonian chlorheksydyny, pirokton olaminy, eter dimetylowy.

Data ostatniej aktualizacji: wrzesień 2018 r.
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