GEBRUIKSAANWIJZING

BIJTEND

Lees voor gebruik zorgvuldig de
gebruiksaanwijzing
Bewaar de gebruiksaanwijzing. Misschien
heeft u hem later weer nodig.
Uitsluitend voor uitwendig gebruik
Buiten het zicht en bereik van kinderen
houden

1. Wat is EndWarts ORIGINAL en waarvoor wordt
dit middel gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u EndWarts ORIGINAL
gaat gebruiken
3. Hoe gebruikt u EndWarts ORIGINAL?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit middel en overige informatie

Bekijk de EndWarts

ORIGINAL

gebruiksinstructie
online, scan deze
QR code.

1. WAT IS ENDWARTS ORIGINAL EN WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL
GEBRUIKT

Na enkele behandelingen verschijnen er doorgaans zwarte stipjes
in de wrat. Dit zijn kleine bloedvaatjes die de wrat van bloed voorzien. Deze
stipjes zijn een teken dat de wrat aan het verdwijnen is, de behan-deling
EndWarts ORIGINAL is een effectieve oplossing voor het verwijderen van
moet worden voortgezet tot de zwarte stipjes en de wrat volledig zijn
wratten. De oplossing dient te worden gebruikt voor de behandeling van
handen, voeten, ellebogen en knieën, en is geschikt voor zowel kinderen als verdwenen. Soms kunnen de zwarte stipjes wat bloeden wanneer u aan de
wrat heeft gekrabd. Wacht enkele minuten alvorens EndWarts ORIGINAL
volwassenen. De unieke formule van EndWarts ORIGINAL helpt het
lichaam wratten uit te drogen en ze af te stoten. EndWarts ORIGINAL wordt aan te brengen tot het bloeden is gestopt, anders kan het pijn doen. Als het
onmiddellijk in de wrat opgenomen, laat geen vlekken op de huid achter en aanbrengen pijnlijk is, breng dan onmiddellijk koud water aan om de pijn te
verlichten.
is onzichtbaar. U kunt bijvoorbeeld direct na het aanbrengen sokken
aantrekken of in bad gaan.
3.2 BEHANDELING VAN KINDEREN
EndWarts ORIGINAL is een Zweeds gepatenteerd en CE-gemarkeerd
De behandeling van kinderen moet altijd door een volwassene worden
medisch hulpmiddel dat biologisch afbreekbaar is. EndWarts ORIGINAL
uitgevoerd. Volg nauwlettend de instructies op in 3.1 DOSERING EN
heeft een bactericide werking (werkt tegen bacteriën) en veroorzaakt bij
AANBRENGEN aangezien de oplossing bijtend is. Kleine kinderen hebben
correct gebruik geen littekens of infecties. Eén flesje EndWarts ORIGINAL is een zachte, dunne huid. Gebruik zeer weinig EndWarts ORIGINAL op
voldoende voor ongeveer 30 behandelingen voor 1–5 wratten.
wratten bij kinderen. Eén keer dopen in de oplossing is voldoende voor een

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ENDWARTS ORIGINAL GAAT
GEBRUIKEN
2.1 WANNEER MAG U ENDWARTS ORIGINAL NIET GEBRUIKEN
• Niet aanbrengen op wratten in het gezicht/op de geslachtsorganen,
waterwratten (mollusca), moedervlekken, likdoorns, verharde huid of
op andere huidbeschadigingen.
• Breng nooit pleisters aan op de met EndWarts ORIGINAL behandelde
wrat. Dit kan leiden tot huidbeschadiging (zie 4 MOGELIJKE
BIJWERKINGEN).
• Niet gebruiken als de wrat gevoelig wordt, bloedt of de huid geïrriteerd
raakt. Onderbreek de behandeling tot de huid is hersteld.
• Gebruik EndWarts ORIGINAL niet in combinatie met andere methoden
om wratten te verwijderen.
• Niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de bestanddelen van
dit product (zie 5 HOE BEWAART U DIT MIDDEL EN OVERIGE
INFORMATIE).
2.2 WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGEN
EndWarts ORIGINAL heeft een bijtende werking en een
prikkelende en sterke geur. Het mag niet worden ingeademd.
Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Buiten het zicht en bereik
van kinderen houden.
Breng niet te veel aan! Onjuist of te veel aanbrengen kan pijn en huidbeschadiging veroorzaken (zie 4 MOGELIJKE BIJWERKINGEN).
• Als u te veel gebruikt of het middel per ongeluk op uw huid morst, spoel
dan onmiddellijk met ruim water om huidbeschadiging te verminderen.
• Als het middel in uw ogen komt, onmiddellijk en voortdurend gedurende 15 minuten spoelen met handwarm water en uw arts raadplegen.
Wees extra voorzichtig bij de behandeling van plekken met dunne huid,
bijvoorbeeld bij kinderen of op de handrug (zie 3.1 DOSERING EN AANBRENGEN en 3.2 BEHANDELING VAN KINDEREN).

3. HOE GEBRUIKT U ENDWARTS ORIGINAL
3.1 DOSERING EN AANBRENGEN
Voor een effectief gebruik is maar een zeer kleine hoeveelheid van de
oplossing nodig. Lees de onderstaande instructies zorgvuldig door, want
EndWarts ORIGINAL is een bijtende oplossing. Gebruik altijd de meegeleverde wattenstaafjes voor het aanbrengen. Wees voorzichtig met het flesje
om per ongeluk morsen te voorkomen.
Houd tijdens de behandeling het flesje niet in de hand. Zet het op een
wastafel of een vergelijkbare ondergrond zodat er geen beschadiging van
uw huid, geverfde oppervlakken of textiel kan optreden mocht het flesje
omvallen. Plaats de schroefdop na gebruik goed terug. Gebruikte wattenstaafjes moeten met water worden afgespoeld voor ze worden weggegooid.

aantal wratten. De wratten verdwijnen doorgaans na 2–3 behandelingen.
Kinderen jonger dan 4 jaar mogen met EndWarts ORIGINAL worden
behandeld, maar overtuig u er altijd van dat het een echte wrat is en niet
een ander type huidbeschadiging. Raadpleeg vóór behandeling uw huisarts
of kinderarts. Bij kinderen jonger dan 4 jaar is het met name belangrijk de
hoeveelheid oplossing te verlagen. Behandel dit soort wratten minder vaak,
bijvoorbeeld om de twee of drie weken.
• Veeg het wattenstaafje altijd af aan een tissue voor u 1 tot 2 keer licht
over de wrat strijkt.
• Zorg ervoor dat de omringende huid niet wordt aangeraakt.
• Als het kind de neiging heeft op het gebied waar de wrat zich bevindt
te zuigen, kan het behandelde gebied met water worden gewassen,
aangezien de oplossing dan al in de wrat is getrokken.
• Als de wrat bij behandeling pijn doet of prikt, spoel de wrat dan met
koud water en breng geen oplossing meer aan. Het middel is dan al in
de wrat getrokken.
3.3 BEHANDELING VAN MENSEN MET DIABETES
Mensen met diabetes mogen EndWarts ORIGINAL alleen gebruiken op
gezonde (onbeschadigde en niet door diabetes aangetaste) huid en moeten
extra voorzichtig zijn. Bij problemen altijd uw arts/verpleegkundige of
diabetespedicure raadplegen.
3.4 HOE LANG MOET ENDWARTS ORIGINAL WORDEN GEBRUIKT
EndWarts ORIGINAL is uitermate effectief – de meeste wratten verdwijnen en komen niet meer terug. Soms kunnen al onder de huid aanwezige
wratten tevoorschijn komen wanneer u met de behandeling begint.
Er zijn echter veel verschillende soorten wratten en de tijd die nodig
is om deze te verwijderen, kan daarom variëren. Meestal zijn er 5 tot 15
behandelingen nodig, maar het kan ook korter of langer duren. Factoren
die van invloed kunnen zijn op hoe lang u de behandeling moet toepassen,
zijn uw leeftijd, het soort wrat, uw afweersysteem, de plaats van de wrat
en hoe lang de wrat er al zit. Een verminderde afweer en medicatie met
bijv. cortison kunnen ertoe leiden dat het langer duurt voor de wratten
verdwijnen. Nieuwe wratten zijn doorgaans gemakkelijker te verwijderen
dan oude wratten. Wratten bij kinderen laten zich meestal gemakkelijker verwijderen dan die bij volwassenen. Bij jarenlang bestaande, naar
binnen groeiende voetwratten en nagelriemwratten kan het lang duren
voor u merkt dat de behandeling een duidelijk effect heeft en het duurt
aanzienlijk langer voor de wrat volledig is verdwenen.



Doop het wattenstaafje in de oplossing en duw
voorzichtig tegen de binnenkant van de hals van het
flesje. Het wattenstaafje moet net vochtig zijn.

3.5 WANNEER MOET IK STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN ENDWARTS ORIGINAL
Stop het gebruik van EndWarts ORIGINAL wanneer er geen zwarte stipjes
meer zichtbaar zijn of als de wrat is afgevallen, verschrompeld of als er een
‘holte’ zit op de plek van de wrat. Na verloop van tijd wordt de huid weer
glad. Als u de be handeling te lang voortzet nadat de wrat is verdwenen,
wordt de huid roze en wat vochtig. U moet dan onmiddellijk stoppen met
het aanbrengen van EndWarts ORIGINAL. Controleer na enkele weken de
plek waar de wrat heeft gezeten; een klein puntje kan duiden op resten van
de wrat. U moet dan nog een paar keer extra met EndWarts ORIGINAL
behandelen.



Duw het wattenstaafje een seconde lang licht tegen
de wrat. Herhaal dit 1 tot 2 keer. Zorg ervoor dat de
omringende huid niet wordt aangeraakt.

3.6 ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
Er zijn geen bekende risico’s ten aanzien van zwangerschap en het geven
van borstvoeding.

Behandel de wrat elke week eenmaal tot de wrat geheel is verdwenen,
anders wordt het proces verstoord. Bij een onregelmatige behandeling,
duurt het totale proces langer.
Als alles er goed uitziet en de huid niet geïrriteerd is, kunt u na 4–5
behandelingen lang bestaande en/of grote wratten bij volwassenen om
de vijf dagen behandelen. Breng niet te veel aan.
Bij de behandeling van wratten op dunne huid, kan minder oplossing
soms al voldoende zijn. Veeg het wattenstaafje vóór de behandeling af aan
een tissue. Behandel dit soort wratten minder vaak, bijvoorbeeld om de
twee of drie weken.
Wanneer meerdere wratten worden behandeld, begin dan met een
paar wratten gedurende twee weken om te kijken hoe ze reageren. Als de
huid er goed uitziet, behandel dan ook de andere wratten. Meerdere kleine
wratten kunnen tegelijk worden behandeld zonder het wattenstaafje
opnieuw in EndWarts ORIGINAL te dopen (één keer indopen is voldoende
voor 1–5 wratten, soms meer – afhankelijk van hun grootte). Begin met de
grootste wratten.
Houd de wrat tussen de behandelingen zacht door hem in te wrijven
met gewone huidlotion of -olie. De resten van de wrat laten dan gemakkelijker los.
De wrat kan ook wit worden en in eerste instantie verder uitgroeien
voor hij begint uit te drogen. Wanneer de wrat zich uitbreidt, kan de
omringende huid gevoelig worden. Zorg dat er geen huid over de wrat ligt
(zie hieronder).
Als de wrat gevoelig is of klopt, heeft u mogelijk te veel wrattenmiddel
aangebracht (zie 2.1 WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET GEBRUIKEN) of kan de wrat niet omhoog/tevoorschijn komen door de bovenlig gende huid. Als de wrat door huid wordt bedekt, moet er een opening in de
huid worden gemaakt, bijvoorbeeld met een pincet, om de wrat vrij te maken. Als uw wrat oud of hard is, week hem dan vóór behandeling in warm
water tot de huid zacht is. Haal de huid boven de wrat weg of til deze op.
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld een pincet. Verwijder een dikke eeltlaag op
naar binnen groeiende voetwratten (verrucae) voorzichtig. Voor wratten
op de nagelriem moet mogelijk een gaatje worden gemaakt in de bovenste
huidlaag zodat het middel op de wrat terecht kan komen. De wratten niet
afvijlen. Ze kunnen dan gevoelig worden en vormen vervolgens weer een
nieuw hard oppervlak.
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4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

EndWarts ORIGINAL bevat een sterk zuur. Als er te veel oplossing wordt
aangebracht of bij onjuist aanbrengen, kan het huidbeschadiging
veroorzaken (zie 2.1 WANNEER MAG U DIT MIDDEL NIET
GEBRUIKEN). Volg de instructies op in 3.1 DOSERING EN
AANBRENGEN om huidbeschadiging te voorkomen.
Op de aanbrengplaats kunnen tijdelijke bijwerkingen optreden,
bijvoorbeeld gevoeligheid, steken, pijn, roodheid, branderig gevoel of bloeding uit de kleine bloedvaatjes van de wrat. Onderbreek de behandeling
tot de huid is hersteld.
Onjuist of te veel aanbrengen of morsen kan leiden tot ernstiger
bijwerkingen als blaren, wonden, donkere verkleuring van de huid,
chemische brandwonden, ontsteking, afsterven van weefsel (necrose) of
littekenvorming. Het beschadigde gebied moet schoon gehouden worden
om infectie te voorkomen. Stop met de behandeling en raadpleeg een arts
in geval van ernstige huidbeschadiging.
EndWarts ORIGINAL heeft een sterke geur die irriterend kan zijn voor de
ademhalingsorganen en ogen. Ruik niet aan de fles. Bijwerkingen
kunnen bijvoorbeeld zijn irritatie van het ademhalingsstelsel en/of keel,
een loopneus, tranende ogen of ademhalingsproblemen.
Er zijn geïsoleerde gevallen gemeld van een allergische reactie, zoals
roodheid, huiduitslag en jeuk.

5. HOE BEWAART U DIT MIDDEL EN OVERIGE INFORMATIE
Bewaren: Buiten het zicht en bereik van kinderen houden. Bewaren
bij kamertemperatuur (15-25 °C), beschermd tegen direct zonlicht.
Inhoud: kleurloze tot lichtbruine oplossing (mierenzuur, water, glycerol,
citroenolie).
Verpakking: glazen flesje met kindveilige beschermende schroefdop,
gebruiksaanwijzing en wattenstaafjes voor aanbrengen.
Houdbaarheid: zie de datum op het flesje en de verpakking.
Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst gewijzigd in februari 2016.

Meda Pharma S.p.A.,
Via Valosa di Sopra, 9,
20900 Monza, Italië

Distributeur (NL): Meda Pharma B.V.,
Krijgsman 20, 1186 DM Amstelveen
www.EndWarts.nl

