
Obecnie prowadzimy rekrutację uczestników do badania 
klinicznego dotyczącego eksperymentalnego leku doustnego 
dla osób z ciężkim świądem w przebiegu świerzbiączki
guzkowej.

Czy cierpisz na 
przewlekłe mocno 

nasilone swędzenie 
skóry, która pokryta 

jest grudkami?

Aby sprawdzić, czy 
kwalifikujesz się do 
udziału w naszym 
badaniu, skontaktuj się 
z nami już dziś.
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Świerzbiączka guzkowa to choroba, 

w której w wyniku ustawicznego 

drapania skóra zaczyna krwawić i 

tworzą się na niej grudki. 

Swędzenie jest tak silne, że może 

wpływać na jakość snu, a nawet 

pracę i życie towarzyskie.

Aby zakwalifikować się do badania, uczestnicy muszą:

Być pełnoletni i cierpieć na mocno nasilony świąd 
w przebiegu świerzbiączki
guzkowej;

Mieć 10 lub więcej swędzących guzków (grudek) 
rozsianych po co najmniej 2
częściach ciała.

Udział w badaniu nie wiąże się z żadnymi kosztam i 
możliwy jest także zwrot kosztów podróży i innych 
wydatków.



Obecnie prowadzimy rekrutację uczestników do badania 
klinicznego dotyczącego eksperymentalnego leku doustnego 
dla osób z ciężkim świądem w przebiegu świerzbiączki
guzkowej.

Aby sprawdzić, czy 
kwalifikujesz się do 
udziału w naszym 
badaniu, skontaktuj się 
z nami już dziś.

Czy cierpisz na przewlekłe mocno 
nasilone swędzenie skóry, która 

pokryta jest grudkami?
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Świerzbiączka guzkowa to choroba, 

w której w wyniku ustawicznego 

drapania skóra zaczyna krwawić i 

tworzą się na niej grudki. 

Swędzenie jest tak silne, że może 

wpływać na jakość snu, a nawet 

pracę i życie towarzyskie.

Aby zakwalifikować się do badania, uczestnicy muszą:

Być pełnoletni i cierpieć na mocno nasilony świąd 
w przebiegu świerzbiączki
guzkowej;

Mieć 10 lub więcej swędzących guzków (grudek) 
rozsianych po co najmniej 2
częściach ciała.

Udział w badaniu nie wiąże się z żadnymi kosztam i 
możliwy jest także zwrot kosztów podróży i innych 
wydatków.



Czy cierpisz na przewlekłe mocno 
nasilone swędzenie skóry, która pokryta 
jest grudkami?
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świądem w przebiegu świerzbiączki guzkowej.

Aby sprawdzić, czy 
kwalifikujesz się do 
udziału w naszym 
badaniu, skontaktuj się 
z nami już dziś.
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w której w wyniku ustawicznego 

drapania skóra zaczyna krwawić i 

tworzą się na niej grudki. 

Swędzenie jest tak silne, że może 

wpływać na jakość snu, a nawet 

pracę i życie towarzyskie.

Aby zakwalifikować się do badania, uczestnicy muszą:

Być pełnoletni i cierpieć na mocno nasilony świąd 
w przebiegu świerzbiączki
guzkowej;

Mieć 10 lub więcej swędzących guzków (grudek) 
rozsianych po co najmniej 2
częściach ciała.
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Czy cierpisz na
   przewlekłe mocno 
        nasilone swędzenie 
            skóry, która pokryta 
                 jest grudkami?

Obecnie prowadzimy rekrutację uczestników do badania 
klinicznego dotyczącego eksperymentalnego leku doustnego 
dla osób z ciężkim świądem w przebiegu świerzbiączki
guzkowej.

Aby sprawdzić, czy 
kwalifikujesz się do 
udziału w naszym 
badaniu, skontaktuj się 
z nami już dziś.
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Świerzbiączka guzkowa to choroba, 

w której w wyniku ustawicznego 

drapania skóra zaczyna krwawić i 

tworzą się na niej grudki. 

Swędzenie jest tak silne, że może 

wpływać na jakość snu, a nawet 

pracę i życie towarzyskie.

Aby zakwalifikować się do badania, uczestnicy muszą:

Być pełnoletni i cierpieć na mocno nasilony świąd 
w przebiegu świerzbiączki
guzkowej;

Mieć 10 lub więcej swędzących guzków (grudek) 
rozsianych po co najmniej 2
częściach ciała.

Udział w badaniu nie wiąże się z żadnymi kosztam i 
możliwy jest także zwrot kosztów podróży i innych 
wydatków.



Czy cierpisz na 
przewlekłe 
mocno nasilone 
swędzenie skóry, 
która pokryta jest 
grudkami?

Obecnie prowadzimy rekrutację uczestników do badania 
klinicznego dotyczącego eksperymentalnego leku doustnego 
dla osób z ciężkim świądem w przebiegu świerzbiączki
guzkowej.

Aby sprawdzić, czy 
kwalifikujesz się do 
udziału w naszym 
badaniu, skontaktuj się 
z nami już dziś.
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Świerzbiączka guzkowa to choroba, 

w której w wyniku ustawicznego 

drapania skóra zaczyna krwawić i 

tworzą się na niej grudki. 

Swędzenie jest tak silne, że może 

wpływać na jakość snu, a nawet 

pracę i życie towarzyskie.

Aby zakwalifikować się do badania, uczestnicy muszą:

Być pełnoletni i cierpieć na mocno nasilony świąd 
w przebiegu świerzbiączki
guzkowej;

Mieć 10 lub więcej swędzących guzków (grudek) 
rozsianych po co najmniej 2
częściach ciała.

Udział w badaniu nie wiąże się z żadnymi kosztam i 
możliwy jest także zwrot kosztów podróży i innych 
wydatków.


