
 

            A WARTNER® SZEMÖLCSELTÁVOLÍTÓ STIFT NEM 
MEGFELELŐ HASZNÁLATÁNAK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN 
FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST

A stiftben lévő gél igen nagy koncentrációjú, ezért cseppenként 
vonja be vele a szemölcs teljes felszínét, vékony rétegben. 
Kerülje az érintkezést a szemölcs körül lévő egészséges 
bőrfelülettel. Amennyiben ez mégis megtörténik, bő vízzel és 
szappannal mossa le az egészséges bőrfelületet.

A. A szemölcsökről bővebben
A szemölcsök jóindulatú bőrkinövések, amiket a humán papilloma 
vírus (HPV) okoz. A szemölcsöknek különböző típusai vannak, 
amelyek közül a leggyakoribbat közönséges szemölcsnek nevezik. 
Ezek vérerekkel ellátott kötőszövetes magból és az azt fedő külső 
hámszövetből állnak.

A kézen lévő közönséges szemölcsöt a felületének érdes, 

szemölcs hasonló a kézen lévő közönséges szemölcshöz azzal a 
különbséggel, hogy a talpon vagy a lábujjak talpi felszínén jelenik 
meg, laposabb és gyakran okoz fájdalmat járás során. 
A közönséges szemölcsök az átlagnépesség 7-10 %-át érintik. Igen 
fertőzőek és gyakrabban jelennek meg olyan esetben, ha a szervezet 
védekezőrendszere gyenge. A szemölcsök egyik emberről a másikra 
vagy egyik testrészről a másikra terjedhetnek a fertőzött területtel 
való közvetlen érintkezés során. A szemölcsök több mint 50 %-a az 
első két évben kezelés nélkül eltűnik. Mégis sokan döntenek inkább 
a kezelés mellett, mivel ezek a bőrelváltozások esztétikai problémát 
okoznak, a lábon lévő szemölcs pedig fájdalommal is jár. 

A szemölcsök kezelésének hagyományosan két módja van. Az első a 
savkészítményekkel történő kezelés, amelyeket közvetlenül a 
szemölcsön kell alkalmazni; a második az eltávolítás lézeres 
kezeléssel, égetéssel vagy ún. krioterápiával (folyékony nitrogénnel 
való fagyasztás).
A Wartner® Szemölcseltávolító stift egy új, nagy koncentrációjú gélt 
tartalmazó hatékony és egyszerűen alkalmazható otthoni kezelés a 
szemölcsök eltávolítására.

B. Mi a Wartner® Szemölcseltávolító stift és mire használható?  
A Wartner® Szemölcseltávolító stift a kézen és lábon lévő közönséges 
szemölcsök (verruca vulgaris és verruca plantaris) kezelésére szolgáló 
orvostechnikai eszköz. A toll formájú applikátor egy új, nagy 
koncentrációjú szemölcseltávolító gélt tartalmaz.
A triklórecetsav tartalmú gél helyileg kifejtett kémiai eradikáló hatása 
révén távolítja el a szemölcsöket. A gél lehámlasztja a szemölcs 
túlburjánzott felső szöveteit és elpusztítja az azt okozó vírust. A 
szemölcs eltávolítása után a bőr regenerálódik.

C. Mikor NE használja a Wartner® Szemölcseltávolító stiftet?
· NE használja kézen és lábon kívüli területeken
· NE használja érzékeny bőrön, arcon és a nemi szerveken 
· NE használja más szemölcs elleni kezeléssel egyidőben
· NE használja bőrfüggeléken, anyajegyen, sötét májfolton, illetve 

bőrhámlasztás céljából, szeplőkre, uszodaszemölcsre (mollusca 
contagiosa), szeborrheás szemölcsre (verruca seborrhoeica)

· NE használja 4 év alatti gyermekeken
· amennyiben terhes, szoptat, cukorbeteg, ha egyéb bőrbetegségei 

vannak, illetve ha nem biztos abban, hogy szemölcse van, használat 
előtt konzultáljon kezelőorvosával vagy gyógyszerészével.

D. Használati útmutató
A legelső használat előtt a stift végét többször is meg kell tekerni az 
óramutató járásával megegyező irányba, hogy az átlátszó ecsetfej 
feltöltődjön géllel. Az első gélcsepp megjelenéséig több csavarás is 
szükséges lehet. Minden további használatkor lassan tekerje addig a 
stift végét, amíg egy csepp képződik, majd a megjelenő gélt 
óvatosan vigye fel a szemölcsre. Amennyiben véletlenül túl sok gélt 
nyert ki egyszerre, és/vagy a felesleg érintkezésbe került az 
egészséges bőrrel, azonnal mossa le bő vízzel és szappannal az egész 
érintett bőrfelületet, majd óvatosan ismételje meg a műveletet 
megfelelő mennyiségű géllel.

E. Várt eredmények
A kezelés előtt

A közönséges szemölcs vérerekkel ellátott kötőszövetes magból és 
az azt fedő külső hámszövetből áll.

A kezelés alatt

A szemölcs felső bőrrétege hámlani kezd. A szemölcs alatt lévő 
megalvadt vér miatt a szemölcs alatti bőr megvastagodhat és 
sötétre/barnára színeződhet. A bőr tovább hámlik. Ez a 
triklórecetsavas gél által okozott szövetszétesési folyamat 
természetes velejárója, és a sikeres szemölcseltávolítás jele.
A kezelés ezen fázisa néhány hétig is eltarthat.

A kezelés után

A szemölcs eltűnik, a régi bőrrétegek helyét folyamatosan képződő 
új, egészséges bőr veszi át. Az érintett bőrfelület teljes gyógyulásáig 
több hét is eltelhet.

· A triklórecetsav erősen maró hatású sav. Kizárólag és közvetlenül a 
szemölcsre vigye fel, a környező egészséges bőrrel ne érintkezzen. 
Amennyiben mégis érintkezik, bizonyos fokú bőrkárosodás 
felléphet, ezért FOKOZOTT ELŐVIGYÁZATOSSÁGGAL alkalmazza a 
triklórecetsavat a szemölcsök kezelésekor, főleg gyermekek 
esetében, mivel az ő bőrük nagyon érzékeny.

· A szemölcs körüli egészséges bőrt annak védelme érdekében 
ajánlott a kezelés előtt zsíros kenőccsel bekenni.

· Kizárólag külső használatra.
· Amennyiben túl sok gélt cseppentett ki egyszerre, és/vagy a 

felesleg érintkezésbe került az egészséges bőrrel, azonnal mossa le 
bő vízzel és szappannal az egész bőrfelületet, majd óvatosan 
ismételje meg a műveletet a megfelelő mennyiségű géllel.

· A Wartner Szemölcseltávolító gél ne érintkezzen ruhaneművel, 
ékszerrel, szövettel vagy bútorral, mert károsíthatja őket.

· Amennyiben a kezelt terület gyulladttá, pirossá vagy fájdalmassá 
válik, tisztítsa meg bő vízzel és szappannal, és keresse fel 
kezelőorvosát vagy gyógyszerészét.

· A használati útmutatóban leírtak be nem tartása esetén a termék 
használata bőrirritációhoz, fájdalomhoz és égő érzéshez vezethet.

· Amennyiben egy vagy több kezelés után bőrpírt vagy irritációt 
tapasztal, ne folytassa a kezelést.

· Az előírtnál nagyobb mennyiségű gél használata irritációt okozhat.
· Ne használja irritált, fertőzött, kipirosodott vagy gyulladás tüneteit 

mutató (viszkető és duzzadt) bőrfelületen.
· Fokozott óvatossággal használja vékony vagy száraz bőrön.
· Gyermekeken lévő szemölcs kezelése csak szülői felügyelet mellett 

végezhető.
· Ha a szemölcs a 4 kezelési periódus után sem tűnik el, forduljon 

orvoshoz.
· Amennyiben nem biztos abban, hogy a bőrtünete szemölcs, 

keresse fel kezelőorvosát.
· Egyéb gyógyszerekkel való kölcsönhatás nem ismert. A Wartner 

Szemölcseltávolító stift használatának nincs ismert mellékhatása.
· Higiéniai okokból egy stiftet csak egy személy használjon. Több 

személy ne használja újra és amennyiben több szemölcsöt is kezelt 
egy stifttel, a lejárati időn belül is kidobhatja a terméket.

G. Figyelmeztetések 
· Fontos, hogy pontosan kövesse a használati útmutatóban leírtakat, 

mivel a gél túladagolása égő érzést, fájdalmat, enyhe fekélyesedést 
és a környező bőr elszíneződését okozhatja.

· A gél használata után a bőr átmenetileg elszíneződhet (sötétebbé 
válhat).

· A kezelt bőrfelületet óvja az UV-sugárzástól és a napfénytől, mivel az 
a bőr hiper- vagy hipopigmentációját okozhatja

H. Tárolás
Tárolja biztonságos, száraz és sötét helyen szobahőmérsékleten 
(15-25°C). Gyermekektől elzárva tartandó. Használat után a stift 
kupakját szorosan zárja vissza. A kezelés befejeztével, mielőtt elrakja, 
gondosan tisztítsa meg a stift fejét egy zsebkendővel.
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Kizárólag kézen és lábon lévő szemölcs
eltávolítására.

Szemölcseltávolító stift (1.5 ml)

Egyszerű használat 4 lépésben

1. lépés
Tartsa a stiftet függőlegesen, az átlátszó ecsetfejjel lefelé. 
Lassan tekerje el a stift végét az óramutató járásával 
megegyező irányba. Első használatnál óvatosan tekerje el a 
stift végét az óramutató járásával megegyező irányba, 
egészen addig, amíg a gél le nem jut az ecsetfejbe. Több 
elfordításra is szükség lehet, amíg az első csepp megjelenik.

2. lépés
Várjon, amíg a gél lejut az ecsetfejbe és az első csepp látható 
lesz.

3. lépés
Óvatosan vigye fel a gélcseppet pontosan a szemölcsre (a 
gél ne érintkezzen a környező egészséges bőrrel!). 
Győződjön meg róla, hogy a gél vékony rétegben befedi a 
szemölcs teljes felszínét. A szemölcs méretétől függően egy 
vagy több csepp gélre lehet szükség.

4. lépés
Hagyja a gélt megszáradni 10-15 percig, mielőtt ruhaneműt 
vagy cipőt húzna rá. Ismételje meg a kezelést naponta 
kétszer 4 napon keresztül. 

Az érintett területen lévő bőr a négynapos kezelés után 
következő négy nap folyamán lehámlik. A lehámló bőrt 
langyos víz alatt óvatosan eltávolíthatja. A kezelés
után új, egészséges (szemölcstől mentes) bőr képződik. 
Amennyiben a szemölcs nem tűnik el teljesen, 4 nap 
kihagyás után ismételje meg a kezelést. A teljes kezelési 
periódus összesen négyszer ismételhető. 

A szemölcs már a kezelés első hete után eltűnhet. A kezelés 
első pár napja után a szemölcs felszíne elszíneződhet. Ez a 
kezelési folyamat természetes velejárója. Az érintett 
bőrfelület teljes gyógyulásáig több hét is eltelhet.

Ha a szemölcs kis méretű (gombostűfejnyi), naponta 
egyszer vigyen fel egy csepp gélt pontosan a szemölcsre.

Ha a lábon lévő szemölcsöt bőrkeményedés fedi, tanácsos a 
lábat először meleg vízben áztatni, majd reszelővel 
gyengéden ledörzsölni a megkeményedett bőrt a kezelés 
előtt. Mivel a kezelés után a kezelt bőrfelület érzékennyé 
válhat a nyomásra illetve dörzsölésre, (a kereskedelemben 
kapható) védőtapasz használata javasolt. 

További információ: www.wartner.hu

FONTOS
· Ha a szemölcs kis méretű (gombostűfejnyi), naponta 
egyszer egy csepp gélt vigyen fel rá

· A Wartner® Szemölcseltávolító stiftben lévő gél igen nagy 
koncentrációjú. Minden egyes használatkor pontosan 
megfelelő mennyiséget használjon fel belőle a szemölcs 
bevonásához.

· A kezelés befejeztével gondosan tisztítsa meg a stift fejét 
egy zsebkendővel.

· A gél ne érintkezzen a szemölcs körüli egészséges bőrrel.
· Csak kézen és lábon lévő közönséges szemölcsre használja.
· A sérülések elkerülése érdekében tartsa tisztán a kezelt 
területet
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