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VOOR GEBRUIK DE HELE GEBRUIKSAANWIJZING LEZEN
Bij vragen, neem contact op
met de huisarts of apotheker.
excilor.com

Video instructies
WAT MOET JE WETEN VOORDAT JE EXCILOR®
WRATTEN BEHANDELING 2 IN 1 KUNT GEBRUIKEN

6 weken duren. Huid pigmentatie kan voorkomen
door blootstelling aan zonlicht.
22. Raak het behandelde gedeelte niet aan, omdat de
Gebruik Excilor® Wratten Behandeling 2 in 1 niet
wrat besmettelijk is. Krab ook niet aan de wrat, deze
- Wanneer de wrat zich op een andere plek bevindt dan op
moet er vanzelf afvallen.
de hand of voet;
23. Om persoonlijke hygiëne te waarborgen deze
- Op een bloedende, geïrriteerde of ontstoken huid of huid
verpakking maar voor 1 persoon gebruiken.
die tekenen van een ontsteking vertoont zoals jeuk of 24. Raadpleeg de huisarts wanneer:
zwelling;
• een stekende sensatie aanhoudt;
- Op steelwratjes, moedervlekken, donkere vlekken, water• de wrat niet verdwenen is na 3 behandel cycli;
wratjes (mollusca contagiosa), ouderdoms wratjes
• de huid geïrriteerd, rood of pijnlijk is.
(verruca seborrhoica), of op een schilferende huid;
- Als je twijfelt of de aandoening een wrat is;
WAT KUN JE VERWACHTEN?
- Als je overgevoelig bent voor een van de ingrediënten.
Gedurende de behandeling, zal zich een laagje met
eelt (verharde huidlaag) vormen op de behandelde
Waarschuwingen en Voorzorgsmaatregelen
wrat. Het eelt zal geleidelijk verdwijnen. Een blaar,
1.ALLEEN te gebruiken bij wratten op handen en
die misschien niet zichtbaar is voor het blote oog,
voeten.
verschijnt onder de wrat. Wanneer dit gebeurt, zal
2.Het bevriezingsmiddel niet inslikken of inademen, de verdikte huid van de wrat samen met het virus
alleen gebruiken in een goed geventileerde ruimte. verdwijnen en eraf vallen.
3. Alleen gebruiken in combinatie met de bijgeleverde
schuimtips.
Om te verifiëren of de wrat verdwenen is, kun je het
4.Geen onnodige druk zetten wanneer je de schuimtip behandelde gedeelte 5 minuten in handwarm water
op het zwarte gedeelte plaatst.
leggen en het eelt zachtjes afvijlen. Als de huid
5. De schuimtip maximaal 20 seconden op een gewone geen zwarte puntjes (kleine bloedvaatjes, typisch
wrat plaatsen en maximaal 40 seconden op een bij wratten) vertoont, dan is de wrat verwijderd.
voetwrat (lees ook het gedeelte WAT IS EEN WRAT?).
6.Met de schuimtip de huid rondom de wrat niet Eelt is geen wrat. Het kan enkele weken duren
aanstippen.
voordat het eelt verdwenen is en het optimale
7. De schuimtips zijn voor eenmalig gebruik.
resultaat zichtbaar is. De nieuwe huid zal er zachter,
8. Het bevriezingsmiddel is ontvlambaar en kan lichtrose uitzien en zal binnen enkele weken weer
bevriezing op de gezonde huid veroorzaken.
een normale kleur krijgen.
9.Houd het bevriezingsgedeelte niet in de buurt van
je gezicht, andere lichaamsdelen of kleding.
WAT IS EEN WRAT?
10.Bescherm tegen open vuur, ontvlambare bron, Gewone wratten (verruca vulgaris) en voetwratten
warmtebron, direct zonlicht en electrostatische (verruca plantaris) verschijnen op de huid als kleine,
of electrische bronnen. Niet blootstellen aan ruwe ‘bloemkoolachtige’ vergroeiingen, veroorzaakt
temperaturen boven 50°C.
door het humaan papilloma virus (HPV virus). Gewone
11.Niet in de buurt roken of in de buurt sigaretten aansteken. wratten komen meestal voor op handen, vingers of tenen.
12.Het bevriezingsreservoir niet doorboren, ook niet Voetwratten komen meestal voor op de voetzool of hiel
na gebruik.
en zijn vaak wat vlakker, harder en pijnlijk bij staan of lopen.
13. De behandelgel bevat bijtend zuur.
Beide typen wratten zijn zeer besmettelijk en 3 van de 4
14.Vermijd contact met ogen en slijmvliezen. Wanneer mensen krijgen wratten tijdens hun leven.
de gel per ongeluk in contact komt met de ogen of
slijmvliezen, met veel water uitspoelen en contact HOE WERKT EXCILOR® WRATTEN BEHANDELING
opnemen met de huisarts.
2 IN 1?
15. Vermijd contact met de gezonde huid rondom Excilor® Wratten Behandeling 2 in 1 is een Medisch
de wrat. Tip: gebuik een zalf zoals vaseline om de Hulpmiddel voor effectief werkende behandeling
huid rondom de wrat te beschermen voordat de van gewone wratten en voetwratten. Excilor®
gel wordt aangebracht.
Wratten Behandeling 2 in 1 bevat een product met
16.Wanneer de gel in contact komt met de gezonde een bevriezingsgedeelte en een product met een gel,
huid, het gebied direct met veel zeep en water gebaseerd op het actieve ingredient TCA-Active™, in 1
reinigen om irritatie of een branderig gevoel van applicator. Door de kern van de wrat te behandelen
de gezonde huid te voorkomen.
met snelle bevriezing en de geïnfecteerde huid eraf
17. Vraag om hulp als je het moeilijk vindt om de gel pre- te peelen, worden de 2 meest gebruikte methoden
cies aan te brengen. Bijvoorbeeld op de voetzool.
gecombineerd voor een effectief resultaat. Zowel
18. Vermijd contact van de gel met kleding, sieraden, de dikkere huid van de wrat als het virus worden
stoffen of meubels, omdat deze mogelijk kunnen verwijderd en nieuwe, gezonde huid zal verschijnen.
beschadigen.
19. Was je handen (behalve het behandelde gebied) COMBINEREN MET ANDERE BEHANDELINGEN
direct na de behandeling. Wacht 5 minuten EN/OF MEDICIJNEN
wanneer je een wrat op de hand hebt behandeld. Niet gebruiken in combinatie met andere wrat
20. Na gebruik, kan een klein beetje gel achterblijven in behandelingen.
de applicator, daarom is voorzichtigheid geboden Er zijn geen interacties met medicijnen bekend, mits de
bij het sluiten en opnieuw openen van de applicator. gebruiksaanwijzing wordt opgevolgd.
21.Stel de behandelde huid niet bloot aan zonlicht
totdat de huid er weer normaal uitziet. Dit kan 4 tot WIE KAN EXCILOR® WRATTEN BEHANDELING 2 IN
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1 GEBRUIKEN?
Excilor® Wratten Behandeling 2 in 1 kan gebruikt
worden door volwassenen en kinderen vanaf 4 jaar
oud. Volwassenen moeten kinderen behandelen.
Bij zwangerschap, borstvoeding, diabetes, wanneer
je een slechte bloedcirculatie of een huidaandoening
hebt, wordt aangeraden om de huisarts om advies te
vragen alvorens Excilor te gebruiken.
0-4

WAT ZIJN MOGELIJKE BIJWERKINGEN?
Wanneer gebruikt op de gezonde huid, kan een
stekende, licht branderige of een pijnlijk gevoel
voorkomen op de behandelde huid, wat huidschade
kan veroorzaken. Wanneer het stekende, branderige
of pijnlijke gevoel aanhoudt tot de volgende applicatie,
de behandeling stoppen.
• Complicaties komen niet vaak voor. Het is zeer
zeldzaam dat een permanente verkleuring of litteken
verschijnt. Dit kan meestal gelinkt worden aan
abnormale omstandigheden zoals een verstoorde
genezing of een infectie. Mocht dit voorkomen dan
dient contact opgenomen te worden met de huisarts.
• Zoals met alle bevriezingsmethoden kan de huid
tijdelijk wit worden.
• Aanbrengen van het bevriezingsmiddel kan een
jeukend, stekend, pijnlijk gevoel tijdens en na het
bevriezen veroorzaken dat snel verdwijnt nadat de
huid weer ontdooit.
• Een te lange blootstelling aan het bevriezingsproduct
kan de bovenste huidlaag beschadigen, wat resulteert
in een litteken of zelfs zenuwschade.
WAT ZIJN DE INGREDIËNTEN?
Cryo-Active™, TCA-Active™ (gebaseerd op Trichloorazijn
Zuur), Carbopol, Water.
HOE TE BEWAREN?
Uit het zicht en bereik van kinderen bewaren.
25 °C
15 °C

Bewaren in de orginele verpakking op
kamertemperatuur (15-25 °C) en beschermen
tegen zonlicht.
Bescherm tegen open vuur, ontvlambare bron,
warmtebron, direct zonlicht en electrostatische
of electrische bronnen. Niet blootstellen aan
temperaturen boven 50 °C.

De tip van de gelapplicator zorgvuldig reinigen met een
tissue na elk gebruik en de applicator goed afsluiten.
Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum die te
vinden is op de applicator en op het doosje. Na opening
is het product nog 6 maanden houdbaar.
WAT ZIT ER IN DEZE VERPAKKING?
- Een applicator met 2 producten:
• 11.5 mL bevriezingsreservoir met
schuimtiphouder en schuimtip
• 1 mL TCA-ActiveTM gel applicator
- Zakje met 5 schuimtips
- Gebruiksaanwijzing

HOE EXCILOR® WRATTEN BEHANDELING
2 IN 1 TE GEBRUIKEN?
Zie achterkant van de gebruiksaanwijzing

➡
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HOE EXCILOR® WRATTEN BEHANDELING 2 IN 1 TE GEBRUIKEN?
Dag 1: bevriezingsmiddel aanbrengen
. Volwassenen en kinderen: één keer.
Dag 2, 3, 4, 5: gelbehandeling . Volwassenen: 2x per dag; Kinderen 4-12 jaar: 1x per dag.
Wanneer Excilor® voor de eerste keer gebruikt wordt, maar 1 wrat behandelen voordat begonnen wordt met de behandeling van meerdere wratten, om het effect op je huid
te beoordelen. Start met de behandeling van andere wratten wanneer er geen bijwerkingen zichtbaar zijn (normaal binnen 5 dagen). Wanneer meerdere wratten zich heel
dicht bij elkaar bevinden (minder dan 1 cm), wachten tot de huid weer hersteld is voordat met de behandeling van andere wratten wordt begonnen (dit kan 6 weken duren).
Wanneer de wrat niet volledig verdwijnt, kan de behandeling tot 3 keer toe herhaald worden. Herhaal de hele behandeling pas na minimaal 4 dagen tot 1 week rust. Lees het
gedeelte WAT TE VERWACHTEN? om je te helpen beoordelen of de wrat volledig is verwijderd of niet.
Tip: wanneer de behandelde wrat is bedekt met eelt, wordt het aanbevolen om de hand of voet eerst in handwarm water te leggen en het eelt er zachtjes af te vijlen voordat
met de behandeling wordt begonnen.

Dag 1 - BEVRIEZING ı Product 1

Dag 2, 3, 4, 5 - GEL ı Product 2

KLAARMAKEN VOOR DE BEHANDELING:

KLAARMAKEN VOOR DE BEHANDELING:

1. Lees de hele gebruiksaanwijzing of bekijk de
instructievideo. Verwijder de beveiligingssticker.

1. Open product 2.
Plaats tegenover

en trek open.

Instructievideo
2. Open product 1
Draai
.

2. - Houd product 2 vertikaal.
- Draai met de klok mee.
- Neem een korte pauze tussen de kliks
totdat de gel verschijnt in de transparante tip.
- Maak de tip schoon en klik daarna één
keer voor de juiste dosis.
LET OP: Bij het eerste gebruik: het kan zijn
dat een paar volledige draaien (tot 8 keer)
nodig zijn om voldoende druk op te bouwen
om het luchtdichte zegel te doorbreken,
zodat de gel vrijkomt in de tip.

3. Check of de schuimtip in de houder zit.
LET OP: wanneer je product 1 voor de tweede
keer gebruikt, plaats een nieuwe schuimtip in
de zwarte schuimhouder. Een gebruikte
schuimtip niet opnieuw gebruiken.

BEHANDELING AANBRENGEN:
TIP: Lees stap 3-8 voordat je verder gaat.
3. Breng één druppel (één klik) precies aan
op de wrat. Als één druppel niet voldoende
is om de hele wrat te bedekken, breng dan
nog een druppel gel aan.
Wanneer de bijtende gel
per ongeluk contact maakt
met gezonde huid, de huid
onmiddellijk wassen met
zeep en water om irritatie
of een branderig gevoel
van de gezonde huid te
voorkomen.

BEHANDELING AANBRENGEN:
TIP: Lees stap 4-8 voordat je verder gaat!
4. Stabiliseer product 1 op de tafel gedurende
de hele procedure.

4. Wacht 10-15 minuten voordat je sokken,
schoenen of handschoenen aantrekt.

5. Plaats de
symbolen op 1 lijn.
Niet draaien of indrukken.

NA DE BEHANDELING:
5. Reinig de tip met een tissue.

6. STEVIG DRUKKEN gedurende 1 seconde.
Trek dan het zwarte gedeelte met de schuimtip
van het blauwe reservoir.
LET OP: Wanneer het indrukken te lang
heeft geduurd, kan ongevaarlijke, koude
vloeistof vrijkomen uit de applicator. Dit is
erg koud maar ongevaarlijk. Wanneer dit in
contact komt met gezonde huid, onmiddellijk
afwassen.
7. WACHT 20 seconden totdat een optimale
temperatuur is bereikt, een wit ijzige
substantie en ongevaarlijke condensatie zal
verschijnen.

6. Vergrendel product 2.

8. DRUK 20 SECONDEN LICHT op de wrat.

7. Vermijd zonlicht gedurende 4-6 weken.

LET OP: 40 seconden voor voetwratten met
een dikkere eeltlaag.

NA DE BEHANDELING:

8. Herhaal de behandeling twee keer per
dag gedurende 4 dagen.

9. Wacht 2 minuten voordat je met een tissue
de schuimtip verwijdert en weggooit.
LET OP: Om nog een wrat te behandelen vanaf
stap 3 herhalen.

10. Draai product 1 dicht.
totdat een klik hoorbaar is.
Draai
Niet indrukken.

4

Voor kinderen 4-12 jaar: de gel maar
1 keer per dag aanbrengen.
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