VÅRTOR

Bruksanvisning VOORDIQ™ VÅRTOR

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du börjar använda VOORDIQ™ VÅRTOR.
Endast för utvärtes bruk. Får endast användas på vuxna samt barn över 4 år.
Med VOORDIQ™ VÅRTOR behandlar du vårtor genom frysning.

Innehåll
•
•
•
•

1 st Bruksanvisning
1 st Behållare med permanent applikator. Dimetyleter 38 ml
16 st Rengöringsdukar
8 st Skyddsplåster

Användning

VOORDIQ™ VÅRTOR är avsedd för frysning av vanliga hand- och fotvårtor. Lämpligt för vårtor 3-6 mm stora.

Vårtor och behandling av vårtor

Vårtor orsakas av viruset Human Papillom Virus (HPV), ett mycket
smittsamt virus som är vanligt förekommande i vår miljö. Vårtor
på händerna är vanligtvis skrovliga och har ett ”blomkålsliknande”
utseende till skillnad från fotvårtor som vanligtvis har en hård yttre
yta och små svarta prickar i mitten. Fotvårtor uppträder vanligtvis på
undersidan av foten.
Vårtor kan vara smärtsamma, obehagliga, samt har en tendens att
återkomma. Det är att föredra att behandla vårtor i ett tidigt skede
så effektivt som möjligt. Frysbehandling är generellt erkänt som den
mest effektiva tekniken vid behandling av vårtor.
Frysvätskan i VOORDIQ™ VÅRTOR appliceras direkt på vårtan och den
totalt inkapslade vårtan fryses ner på djupet. En behandling är normalt tillräcklig. Den behandlade vårtan kommer gradvis att försvinna
eller falla av inom 10-14 dagar efter avslutad behandling.

Hur använder du VOORDIQ™ VÅRTOR?
Notera; Avlägsna inte applikatorn från behållaren.

Se till att vårtan pekar uppåt, vänd behållaren med
applikator så att öppningen på applikatorn pekar nedåt.
Placera applikatorn över vårtan och var noga med att
kanten på öppningen ligger tätt emot huden.
Fyll applikatorn med frysvätskan genom att trycka
bestämt med tummen tre gånger i botten på behållaren. Håll kvar behållaren med applikatorn mot vårtan
i minst 10 sekunder. Tag därefter bort behållaren från
vårtan.
Håll behållaren så vertikalt som möjligt, max 30°, för en
så effektiv behandling som möjligt.

Efter användning, rengör öppningen på applikatorn med en rengöringsduk.
Om vårtan är svullen eller mycket känslig efter behandlingen, sätt ett
plåster över vårtan som ett extra skydd. Notera: Det är möjligt att känna en mindre smärta eller stickande känsla i samband med eller direkt
efter behandlingen. Detta kommer gradvis att försvinna.
Frysbehandling kan ge pigmentförändringar i form av ljusa eller mörka
fläckar på den behandlade ytan. Detta kallas hypo- eller hyperpigmentering och är en förekommande biverkning vid frysbehandling. Vid
behandling enligt bruksanvisningens instruktion kommer dessa fläckar
gradvis att försvinna.

VÅRTOR

Bruksanvisning VOORDIQ™ VÅRTOR

Bruksanvisning VOORDIQ™ HUDFLIKAR

Tänk på!

Kontraindikation

Efter behandling

VOORDIQ™ VÅRTOR ska inte användas;
• På barn under 4 år
• På personer med diabetes eller andra cirkulationsproblem
• När huden är irriterad eller inflammerad
• Om du inte är säker på att det är en vårta
• På känsliga hudområden så som nacke, armhålor, bröst och rumpa
• I ansiket
• På genitala vårtor
• På födelsemärken, (håriga) leverfläckar, skönhetsfläckar eller på
andra hudförändringar
• Vid överkänslighet eller allergi mot kyla (köldallergi)
• På kraftigt pigmenterad hud
• Tillsammans med andra vårtbehandlingsprodukter

I de flesta fall räcker det med en behandling.
Ibland kan fryseffekten förbättras genom att vårtan först mjukas upp i varmvatten.
Om inte vårtan försvinner inom två veckor, upprepa behandlingen.
Behandla inte samma vårta fler än fyra gånger (vänta alltid två veckor mellan
behandlingarna).
Om behandlingen inte lyckas efter fyra gånger, rådgör med medicinskt utbildad
personal.
Vid behandling av en grupp vårtor som ligger tätt tillsammans, behandla varje vårta
separat och vänta två veckor mellan behandlingarna.
Om du fryser större eller besvärligare vårtor kan du repetera behandlingen. Vänta
dock 10 sekunder innan du påbörjar den andra frysningen.
Om du är osäker på huruvida det är en vårta eller inte, rådgör med medicinskt
utbildad personal.

• Kan blåsa uppstå, punktera ej blåsan. Skydda blåsan med plåster eller kompress,
kroppen kommer att absorbera vätskan.
• Håll det behandlade området rent.
• Klia inte på den behandlade vårtan.
• Lättare smärta eller stickande känsla kan uppträda, mindre svullnad kan förekomma.
• Det är tillåtet att bada och duscha efter behandlingen.

Eventuella biverkningar

Följs inte instruktionen i bruksanvisningen kan detta leda till eventuell skada på hud
så som de-pigmentering och/eller skada på övre hudlagren. Kontakta medicinskt
utbildad personal om det uppstår infektion eller annan komplikation

Faro och Skyddsangivelser
•
•
•
•
•
•
•
•

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Inandas inte sprej.
Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppnen låga eller
andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.
Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
Skyddas från solljus.
Får inte utsättas för temperaturer över 50°C

Om du avser att använda VOORDIQ™ VÅRTOR under graviditet eller vid
amning, rådgör först med medicinskt utbildad personal. Vid all eventuell
tveksamhet, rådgör med medicinskt utbildad personal! Mer information om VOORDIQ™ VÅRTOR finns på www.voordiq.com
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