D. Uyarı: Wartner®’i kullanmamanız gereken belirli durumlar:
Deri sorununun, bir siğil veya taban siğili olup olmadığından %100 emin
değilseniz, Wartner®i kullanmadan önce bir doktora danışınız.

Siğil ve taban siğili giderici
WARTNER KULLANMADAN ÖNCE KULLANMA KILAVUZUNUN
TAMAMINI OKUYUNUZ
A. Siğiller & Taban Siğilleri Hakkında
Siğiller insan papilloma virüsünün (HPV) neden olduğu, cilt yüzeyinde
görülen zararsız oluşumlardır. Farklı siğil türleri bulunmaktadır ancak en sık
görünenleri yaygın siğillerdir. Kan damarları ile beslenen iç dokudan oluşan
bir kökten meydana gelir ve dış deri dokusunun tabakaları ile kaplıdır.
Yaygın siğiller, pürüzlü "karnabaharımsı" yüzey görüntüleri ile ayırt edilir.
Daha çok el, diz ve dirseklerde görünür.
Taban siğilleri (Verruca) yaygın siğillere benzemek ile birlikte yalnızca
ayak tabanında veya ayak parmaklarının alt kısımlarında görülür. Taban
siğilleri genellikle daha yatsıdır ve yürümeden kaynaklanan baskı nedeni
ile genellikle acı verir. Wartner taban siğillerinin giderilmesi için özel olarak
tasarlanmıştır, en uygun hazırlığı ve tedavi sonrası şartları sağlayabilmek
amacıyla iki ek uygulama adımı içerir.

Siğiller ve taban siğilleri, genel nüfusun yaklaşık %7-10'unda görülür. Daha
çok çocuk ve gençlerde görülür. Siğiller son derece bulaşıcıdır ve vücudun
savunma sistemi zayıfsa daha sıklıkla oluşur. Siğiller enfekte olmuş bölgeyle
doğrudan temas ile kişiden kişiye veya aynı kişinin vücudunun bir yerinden
diğer yerine geçebilir. Siğillerin %50'den fazlası, tedavi edilmeden 2 yıl içerisinde kaybolur. Ancak, göze hoş görünmediğinden veya taban siğillerinin
acı vermesinden dolayı çoğu kişi bunları başlangıçta tedavi etmeyi tercih
etmektedir.
Geleneksel olarak, siğileri veya taban siğillerini tedavi etmenin iki ana
yöntemi vardır: birincisi, doğrudan siğil veya taban siğili üzerine asit
içeren preparatlar uygulanması; ikincisi ise lazer tedavisi, yakma veya
kriyoterapi (sıvı nitrojenle dondurma) yoluyla siğilin doktor tarafından
cerrahi müdahale ile alınması yöntemidir. Wartner, kriyoterapiyi baz alan
kullanımı kolay, etkili ve hızlı evde tedavi yöntemidir. 7,5 mm'den büyük
siğil/taban siğilini tedavi etmek istiyorsanız lütfen doktorunuza danışınız.

Bu ürün yalnızca yetişkinler tarafından uygulanmalıdır. 4 yaşın
altındaki çocuklarda kullanmayınız. Hamileyseniz veya emziriyorsanız
ürünü kullanmayınız. Cildin donan bölümü hızlı veya tamamen
iyileşmeyebileceği için diyabet hastasıysanız ürünü kullanmayınız. Kan
dolaşımı zayıf olan kişiler, Wartner®i kullanmadan önce doktorlarına
danışmalıdır.
Yüz, boyun, koltuk altı, göğüsler, makat çevresi veya genital bölgeler
gibi ince veya hassas deri üzerinde kullanmayınız. Tahriş olmuş deri veya
enfeksiyonlu, kızarmış veya kaşınma, şişme gibi herhangi bir iltihap belirtisi
gösteren deri üzerinde kullanmayınız. Üzerinde kıl çıkan siğiller & taban
siğillerinde, doğum lekeleri, koyu renkli benler, pigment değişimi olan
deride veya diğer olağandışı görünen cilt durumlarında kullanmayınız.
E. Dikkat edilmesi gereken hususlar
· Deri sorununun siğil/taban siğili olup olmadığına dair şüpheleriniz varsa
doktorunuza danışınız.
· Yalnızca harici kullanıma uygundur: yutmayınız veya solumayınız, yalnızca
iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.
· Kullandıktan hemen sonra ellerinizi (tedavi edilen bölge hariç) yıkayınız.
· Wartner®i yalnızca verilen özel uygulama süngerleriyle birlikte kullanınız.
· Her bir siğil veya taban siğili için tek bir uygulama süngeri kullanınız ve her
bir uygulama süngerini yalnızca bir kez kullanınız.
hareket ettiriniz.
· Uygulama yapılacak siğil/taban siğilinin etrafındaki sağlıklı deri ile
temastan kaçınılmalıdır.
· Uygulama süngerini siğil/taban siğili üzerine bastırırken aşırı basınç
uygulamayınız.
· Ürünü siğil/taban siğilinin etrafındaki alana bastırmayınız.
· Uygulama süngeri maksimum siğil için 20 saniye, taban siğili için 40 saniye
uygulanmalıdır. Eğer siğilin veya taban siğilinin etrafındaki deri beyaz renk
alırsa daha az süreyle uygulanmalıdır.
· Özellikle el üzerinde ya da parmaklarda, birbirine yakın birden fazla
siğil/taban siğili varsa, her seferde sadece 1 tanesine tedavi uygulayınız.
Kalan her bir siğili 2 haftalık ara vererek tedavi ediniz.
· Olgun ve büyük siğiller & taban siğillerinin giderilmesi zor olabilir ve
genellikle Wartner® ile birden fazla uygulamaya ihtiyaç duyulabilir.
· Birden fazla uygulamanın gerekmesi halinde, uygulamayı 2 hafta sonra

süngeri çekildikten sonra deri normal rengine dönücektir. Ağrılı yanma
hissinin birkaç saat içinde geçmesi gerekmektedir.
2. Dondurulan bölge, çözüldükten sonra kırmızı renk alabilir. Donma nedeniyle, birkaç gün içerisinde siğilin altında çıplak gözle görülemeyecek
bir kabarcık oluşacaktır. Uygulama yapılan siğil/taban siğili, sonraki 10
ila 14 gün içerisinde yavaş yavaş kaybolmalı veya düşmeli ve altından
yeni, sağlıklı deri ortaya çıkmalıdır.

C. Yan etkiler

· Donmaya aşırı maruz kalma derinin üst tabakalarına hasar verip yara

· Eğer ayak veya el parmaklarındaki sağlıklı deri ürüne maruz kalırsa

· Bazı kişilerde, acı veren daha büyük kabarcıklar oluşabilir.
· Siğil döküldükten sonra pigment kaybı ve/veya küçük yara izleri

Uygulama süngerinin mavi ucunu başparmağınız ile işaret parmağınız
arasında tutun ve küçük bir delik gözükünceye kadar sıkın. Uygulama
süngerinin delik kısmını, aplikatör tutucusunun çubuğu üzerine yerleştirin.
Bu işlem sonrasında çubuk görülmemelidir.

ADIM 2.

Aerosol tüpü dik bir pozisyonda ve vücudunuzdan, alevden, ısıdan, parlak
alevden, direk güneş ışığından ve elektrik kaynaklarından uzakta tutunuz.
Uygulama süngeri takılı aplikatör tutucusunu, aerosol tüpün tepesindeki
deliğe uygulama süngeri görünmeyecek şekilde yerleştiriniz. Aerosol tüpü,
alttan bir elinizle tutarken, aplikatör tutucusunu diğer elinizde 3 saniye
süreyle sıkıca aşağıya doğru bastırınız (21’den 23’e kadar sayınız). Bastırırken
bir tıslama sesi duyacaksınız. Uygulama süngerli aplikatör tutucusunu
valften ayırın. Uygulama süngeri artık soğuk sıvıyla doludur ve yoğunlaşma
oluşacaktır. Bu yoğunlaşma zararsızdır.

3

saniye

ADIM 3.

Uygulama süngeri yeterli doygunluğa ulaştığında, Wartner’ın daha iyi etki
göstermesi açısından ısının istenilen dereceye inmesi için uygulama öncesi
20 saniye bekleyiniz.

BEKLE

20

saniye

ADIM 4.

20 saniye bekledikten sonra uygulama süngerinin takılı olduğu aplikatör
· Siğiller için: 20 saniye boyunca uygulayınız
· Taban siğilleri için: 40 saniye boyunca uygulayınız

UYGULA

20

saniye

UYGULA

SİĞİL

40

saniye

TABAN SİĞİLİ

Siğil ile sürekli temas etmesini sağlayınız. Uygulama süngeri, siğile

· Kullanım sonrasında dahi metal tüpü delmeyiniz ya da ateşe atmayınız.
· Şeker hastaları ve hamilelerin kullanımına uygun değildir.
Atıklarınızı, özel atık olarak atınız.

yanma hissi oluşacaktır.Siğile uygulama yapıldıktan sonra 2 dakika
bekleyiniz ve bir peçete yardımıyla uygulama süngerini tutucudan çıkartın.
Uygulama süngerini tek kullanımdan sonra atınız. Cildi, siğil virüsüyle tekrar
enfekte etmemek için uygulama süngerini tekrar kullanmayınız veya
uygulama süngerinin ucuna çıplak elle dokunmayınız.

TABAN SİĞİLİ TEDAVİSİNE en iyi şekilde hazırlık
ve tedavi sonrası için 2 EK ADIM
TEDAVİ ÖNCESİNDE
İlk olarak ayağı 5 dakika süreyle ılık suda bekletiniz ve sonra taban siğilini
açığa çıkarmak için nasırlaşmış dokuyu dikkatlice törpü yardımı ile
törpüleyiniz.

F. Wartner® kutusunun içindekiler:
• Çevreye zararlı olmayan Dimetil Eter ve Propan karışımı içeren aerosol
tüp.CE 0344
• Uygulama süngerlerini uygulamak için 1 adet tekrar kullanılabilir
aplikatör tutucu
• 12 uygulamaya kadar kullanılabilen 12 adet tek kullanımlık uygulama
süngeri
• 1 adet tekrar kullanılabilir törpü CE (sadece siğil giderici paket)
• Wartner®in nasıl etki ettiği, siğil & taban siğili giderme yönteminde doğru
bir şekilde nasıl kullanılabileceği ve siğiller & taban siğilleri hakkında
ayrıntılı bilgi içeren okumakta olduğunuz kullanım kılavuzu.

ADIM 1-4

Yukarı bakınız. Yukarıda yazan siğillerin tedavisi ile aynıdır.

ADIM 5

40 saniye uygulama yaptıktan sonra tedavi edilmiş kısmın üzerinde baskı ya
da sürtünme olduğunda rahatsızlık hissi duyabilirsiniz. Hassas kısmı
korumak için plaster kullanabilirsiniz. Kutu içerisinde plaster yoktur.

G. Kullanım talimatları
Kullanmadan önce Wartner® kullanma kılavuzunun tamamını
okuyunuz. Wartner® uygulandıktan 10 ila 14 gün sonra siğiller & taban
siğilleri genellikle kaybolur. Olgun veya büyük siğillerde & taban siğillerinde
birden fazla uygulamaya ihtiyaç duyulabilir. Eğer siğil/taban siğili veya
siğilin bir bölümü 14 gün sonra halen yerindeyse Wartner ile güvenli bir
şekilde tekrar uygulama yapabilirsiniz. Uygulama süngerlerinden herbirini
tek bir uygulama için kullanınız ve daha sonra atınız. Wartner® ile yapılan 3
uygulama sonrasında iyileşme sağlanmamışsa doktorunuza danışın.
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· Yan etkilileri en aza indirmek içinWartner®i kullanma talimatlarında belirtildiği

ADIM 1.

· Son kullanma tarihi ve lot numarası ambalaj üzerinde ve aerosol tüpün
altında bulunur.
· Wartner® son derece yanıcı bileşenler içermektedir. Ürünü alev veya

B. Wartner nasıl etki eder?
Wartner siğilleri&taban siğillerini doktorlar tarafından kullanılan dondurma
yöntemi ile aynı şekilde tedavi eder:
1. Wartner siğilleri veya taban siğillerini anında kökten dondurur. Uygulama
süngerini siğil/taban siğili üzerine bastırdığınızda, deri beyaz renk alabilir

SİĞİLLER VE TABAN SİĞİLLERİ İÇİN
KULLANIMI KOLAY 4 AŞAMALI UYGULAMA

H. Tedaviden sonra:
· Uygulama yapılmış bölgeyi temiz tutunuz.
· Yüzebilirsiniz ve duş alabilirsiniz.
· Uygulama yapılmış bölgeyle oynamayınız veya kaşımayınız.
· Ağrılı yanma hissi devam ederse veya başka bir yan etki meydana gelirse
doktorunuza danışınız.
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