
Lapis – Čertův Kamínek  
Stilus Argenti Nitrici (tyčinka dusičnanu stříbrného) 

 
Popis: 

Podpůrný dermatologický prostředek na odstraňování hyperplastických kožních útvarů. 
(Bradavice - verrucae vulgares, kondylomata - condyloma accuminata) 
Aplikací tohoto přípravku urychlujeme granulační a epitelizační procesy při hojení. 
 
Složení:  Argentum nitricum 97 dílů 
 Kalium nitricum  3 díly 
 
Balení:  1 ks  tyčinka. 
 
Upozornění:  

- Přípravek je určen jen na vnější použití! 
- Přípravek neaplikujte do očí! 
- Použití u dětí konzultujte s ošetřujícím lékařem. 
- Přípravek se nesmí aplikovat na sliznice a silně překrvená místa. 
- Při výskytu silného pálení, popř. bolesti se o dalším postupu poraďte s ošetřujícím 
lékařem. 
 
Nežádoucí účinky: 

V případě neopatrnosti a přeneseni přípravku na nepostižené místo na těle, dojde ke 
zčernání kůže (asi do dvou dní se zabarvené místo umýváním ztratí). 
Např. při ošetření kožního defektu na dlani ruky se může dusičnan stříbrný přenést na jiné 
místo těla z důvodu pocení rukou. 
 
Skladování: Skladovat v suchu a při teplotě 15 – 25 °C. Skladovat mimo dosah dětí. 

 
Jak Lapis používat: 

 Nejdříve sundejte ochranné víčko.  

 Následně odstraňte tenkou barevnou parafínovou vrstvu, která chrání samotnou 
tyčinku před vzdušnou vlhkostí. 

 Ze špičky tyčinky asi 3-4 mm zlehka seškrábněte tenkou barevnou parafínovou 
vrstvu ostrým nožem. 

 Jemně navlhčete postižené místo (bradavici). 

 Následně tyčinkou potíráme postižené místo krouživými pohyby několik vteřin. 

 Přirozená vlhkost postiženého místa zahájí po několika minutách reakci 
s dusičnanem stříbrným. Výsledkem je oxidace dusičnanu a koagulace bílkovin 
pokožky v tenké vrstvě v místě aplikace. Tato reakce se projevuje po určité době 
zčernáním pokožky. 

 Po 24 hodinách od aplikace můžeme hojení urychlit odstraněním černé skvrny, 
např. obroušením pomocí pemzy. 

 Takto postupujeme až do úplného zmizení kožního defektu (bradavice). 

 Tyčinku chraňte před vzdušnou vlhkostí včasným nasazením ochranného víčka. 
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