MAKKELIJK TE GEBRUIKEN IN 4 STAPPEN VOOR
WRATTEN EN VOETWRATTEN

WARTNER

®

STAP 1

Neem het schuimpje aan de blauwe kant tussen duim en wijsvinger en
druk erop tot er een kleine opening zichtbaar wordt. Schuif de opening
van het schuimpje over het stokje van de applicatorhouder tot het stokje
niet meer zichtbaar is.

Wrattenverwijderaar
Wartner® is een medisch hulpmiddel.
LEES VOOR GEBRUIK DE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING.
A. Hoe werkt Wartner®?
Wartner® behandelt wratten en voetwratten met een vergelijkbare
bevriezingsmethode die gebruikt wordt door de huisarts:
1. Wartner® bevriest de wrat of voetwrat onmiddellijk tot in de kern.
Wanneer u het schuimpje op de wrat/voetwrat drukt, kan de huid wit
worden. Als gevolg van de bevriezing kan er een pijnlijk prikkelend
gevoel ontstaan. Wanneer u het schuimpje weghaalt, zal de witte
kleur van de huid verdwijnen. Het pijnlijk prikkelende gevoel zal snel
verminderen en verdwijnt binnen een paar uur.
2. Na de bevriezing kan de huid op de behandelde plek rood worden.
Ten gevolge van de bevriezing ontstaat er na enkele dagen een blaasje
onder de wrat. Dit is niet zichtbaar met het blote oog. De behandelde
wrat/voetwrat zal geleidelijk verdwijnen of doorgaans na 10 tot 14
dagen van de huid afvallen. Onder de behandelde wrat heeft zich dan
inmiddels weer nieuwe huid gevormd.

· Bij wratten op de bovenkant van de hand de vingers langzaam
bewegen tijdens de behandeling.
· Vermijd contact met de gezonde huid rond de te behandelen
wrat/voetwrat.
· Druk de applicator niet te hard aan wanneer u de wrat of voetwrat
behandelt.
· Maak de huid rondom de wrat/voetwrat niet nat met Wartner®.
· Het schuimpje maximaal 20 seconden op een gewone wrat houden en
maximaal 40 seconden op een voetwrat houden of minder als de huid
rondom de wrat of voetwrat wit wordt.
· Bij meerdere wratten/voetwratten dicht bij elkaar, zeker op hand of
vinger, mag u slechts één wrat tegelijk behandelen. De overige wratten
afzonderlijk behandelen met een tussenpose van 14 dagen.
· Oude en grote wratten en voetwratten zijn moeilijk te verwijderen. Zij
hebben vaak meer dan één behandeling met Wartner® nodig.
· Als er meer dan één behandeling nodig is, mag u de behandeling
na 14 dagen herhalen. In totaal de wrat niet meer dan drie keer
behandelen. Indien na drie behandelingen nog geen resultaat is
bereikt, dient u naar uw huisarts te gaan.
· De houdbaarheidsdatum en het lotnummer staan zowel op de
verpakking als onderaan de spuitbus.
· GEVAAR. De inhoud van Wartner® is zeer licht ontvlambaar. Verwijderd
houden van warmtebronnen, warme oppervlakken, vonken, open vuur
en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Niet in een open vuur of
op andere ontstekingsbronnen spuiten.
· Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan een temperatuur
hoger dan 50°C. Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
· De houder niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik.
Gebruik dit product in een goed geventileerde ruimte ten minste 1
meter verwijderd van een ontstekingsbron (vlam, vonk), warmtebron,
direct zonlicht en elektrostatische en elektrische bronnen inclusief
verlichting. Geen brandende sigaret in de buurt houden.
· Veilig opbergen en bewaren bij kamertemperatuur. Buiten het bereik
van kinderen houden.
· Spuitbus alleen samen met huishoudelijk afval weggooien als deze
compleet leeg is. Restanten moeten worden weggegooid als klein
chemisch afval.

STAP 2

Plaats de spuitbus rechtop en houdt deze uit de buurt van uw lichaam,
ontstekingsbronnen, warmtebronnen, direct zonlicht en elektrische
bronnen. Plaats de houder met het schuimpje in de opening van de
spuitbus zodanig dat het schuimpje niet meer zichtbaar is. Houd de
spuitbus met één hand aan de onderzijde vast en druk met de andere
hand het ventiel gedurende drie seconden stevig in (tel van 21 t/m 23).
U hoort een sissend geluid. Haal de houder met het schuimpje uit het
ventiel. Het schuimpje is doordrenkt met koude vloeistof en er ontstaat
condens. Deze condens is onschadelijk.
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STAP 3

Wacht nu 20 seconden alvorens het schuimpje op de wrat aan te
brengen zodat de temperatuur verder kan dalen en de werking van
Wartner® optimaal is.
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STAP 4

Nadat u 20 seconden heeft gewacht, plaatst u het uiteinde van het
schuimpje met een lichte druk op de wrat.
- Voor gewone wratten: gebruik het schuimpje 20 seconden
- Voor voetwratten: gebruik het schuimpje 40 seconden

B. Bijwerkingen:
E. Wartner® verpakking bevat:
· Zoals bij alle bevriezingsmethoden kan de huid tijdelijk wit kleuren.
· Het is belangrijk om het product exact te gebruiken zoals in de
gebruiksaanwijzing beschreven staat, omdat een te lange blootstelling
aan de bevriezing kan leiden tot beschadiging van de lederhuid met
littekens en/of zenuwbeschadiging als gevolg.
· Als het gezonde weefsel van vingers/tenen wordt blootgesteld aan het
product (wat kan optreden als de applicator langer wordt gebruikt dan
de aangegeven tijd) kan dit leiden tot plaatselijk afsterven van de huid.
· In sommige gevallen kan er een grote blaar ontstaan die pijnlijk kan
zijn.
· Depigmentatie en/of kleine littekens kunnen ontstaan nadat de wrat
van de huid is afgevallen.
· Het gebruik van Wartner® kan resulteren in lichte brandwonden
die te wijten zijn aan de lage bevriezingstemperatuur. Hoewel deze
bijwerkingen zijn gemeld, gebeurt dit heel uitzonderlijk.
· Het is zeer belangrijk om Wartner® te gebruiken volgens de gebruiksaanwijzing om bijwerkingen te minimaliseren (zie F. Gebruiksaanwijzing).
C. Wanneer u Wartner® niet mag gebruiken:
Als u niet 100% zeker bent of de aandoening een wrat is, raadpleeg
dan voor het gebruik van Wartner® uw huisarts.
Dit product mag alleen door volwassenen toegepast worden. Niet
gebruiken bij kinderen jonger dan 4 jaar. Wartner® mag niet gebruikt
worden door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven.
Verder kan Wartner® niet gebruikt worden door diabetici, omdat het
bevroren gebied van de huid bij hen niet snel of niet geheel kan
genezen. Mensen met een slechte bloedsomloop wordt aangeraden
voor gebruik hun huisarts te raadplegen.
Niet gebruiken op gebieden waar de huid teer, dun of gevoelig is
zoals het gezicht, hals, oksels, borsten, billen of genitaliën. Niet
gebruiken op een geïrriteerde huid of op plaatsen die geïnfecteerd
zijn, roodheid of enig teken van ontsteking zoals jeuk of zwelling
vertonen. Niet gebruiken op wratten of voetwratten waar haar uit
groeit, moedervlekken, zwarte huidvlekken, pigmentvlekken of ieder
ander ongewoon uitziende huid.

GEBRUIK

· Een spuitbus met een mengsel van dimethylether en propaan, dat
niet schadelijk is voor het milieu. CE 0344
· 1 herbruikbare applicatorhouder voor de schuimpjes.
· 12 schuimpjes voor eenmalig gebruik, goed voor 12 behandelingen.
· 1 herbruikbare vijl CE.
· Deze gebruiksaanwijzing, waarin u alles kunt lezen over wratten en
voetwratten, Wartner®, de werking en hoe het succesvol kan worden
gebruikt bij de behandeling van wratten en voetwratten.
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VOETWRAT

Zorg ervoor dat er constant contact is met de te behandelen plek. Het
schuimpje moet gebruikt worden volgens de aangegeven behandeltijd.
Er zal een pijnlijk, prikkelend gevoel ontstaan als gevolg van de
bevriezing. Wacht na het behandelen van de wrat 2 minuten voordat u
met een doekje het schuimpje van de houder verwijdert. Het schuimpje
na 1 keer weggooien. Hergebruik het schuimpje niet en raak het
uiteinde van het schuimpje niet met blote handen aan om er zeker van
te zijn dat u de huid niet infecteert met het wratvirus.

F. Gebruiksaanwijzing:
Lees de gehele gebruiksaanwijzing voordat u Wartner® gebruikt.
10 tot 14 dagen na de behandeling met Wartner® zullen wratten
en voetwratten meestal verdwenen zijn. Oude en grote wratten en
voetwratten hebben vaak meer dan één behandeling met Wartner®
nodig. Indien na de behandeling de wrat/voetwrat na 14 dagen niet
geheel verwijderd is, kunt u Wartner® met een gerust gevoel nog een
keer gebruiken. Gebruik ieder schuimpje slechts één keer en gooi het
daarna weg. Indien na drie behandelingen nog geen resultaat te zien
is, dient u uw huisarts te raadplegen.

TWEE EXTRA STAPPEN VOOR VOETWRATTEN VOOR EEN
OPTIMALE VOOR- EN NABEHANDELING
VOOR DE BEHANDELING
Dompel uw voet met de voetwrat gedurende 5 minuten onder in warm
water en gebruik daarna het vijltje om eelt op de wrat te verwijderen.

Omega Pharma International nv, Venecoweg 26,
9810 Nazareth, België
Distributeur:
NL- Omega Pharma Nederland B.V. - Postbus 6612 - 3002 AP
Rotterdam, Consumentenservice: 010 – 22 11 007
Kijk voor meer informatie op www.wartner.eu

STAP 1-4

Zie boven. Hetzelfde als voor de verwijdering van gewone wratten.

STAP 5

Na applicatie gedurende 40 seconden kunt u pijn ervaren door lichte
druk of wrijving op de behandelde zone. Om dit te verminderen kunt u
gebruik maken van comfortpleisters die vrij te koop zijn.
Deze verpakking bevat geen comfortpleisters.

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in oktober 2015

D. Let op:
· Bij twijfel of de aandoening een wrat/voetwrat is: raadpleeg uw
huisarts.
· Uitsluitend voor uitwendig gebruik; niet inslikken of inademen, alleen
gebruiken in goed geventileerde ruimtes.
· Was de handen (behalve de behandelde huid) direct na gebruik.
· Gebruik Wartner® uitsluitend in combinatie met de bijgeleverde
schuimpjes.
· Gebruik per wrat één schuimpje; gebruik elk schuimpje slechts één
keer.
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G. Nabehandeling:
·
·
·
·

59-34093-0154/LF13130A
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Houd de behandelde plek schoon.
Zwemmen en douchen toegestaan.
Niet peuteren of krabben aan de behandelde plek.
Eventuele blaren indien nodig beschermen met een pleister, niet
doorprikken.
· Raadpleeg een arts indien het pijnlijk, prikkelend gevoel niet verdwijnt
of een andere complicatie optreedt.

0344

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Brand:

Application:

Omega Pharma comp. code: Supplier component code:

Market:

Component size (flat):

Barcode 1 type:

Wartner

Aerosol

LF13130A

NL

230 x 310 mm

Barcode 1 nr:

59-34093-0154

Variant:

Size:

Component type:

Languages on component:

Project nr:

Tech. drawing ref:

Barcode 2 type:

50ml

Leaflet

Dutch

CR00365

-

Barcode 2 nr:

Manufacturer:

Folded size:

Pharma code:

5: -

9: -

2: -

6: -

10: -

3: -

7: -

4: Pass nr:

0

Pass date:

15.01.2016

Pass nr:

1

Pass date:

21.01.2016

Substrate:

8: Pass nr:

2

Pass date:

-

Pass nr:

3

Pharmaspray

-

-

Printer:

Specification ref:

Reel Unwind ref:

-

-

-

Pass date:

-

Pass nr:

4

Pass date:

-

Pass nr:

5

Pass date:

-

Pass nr:

6

Pass date:

-

24

25

26

-

Cryo Hand and Foot

1: P 275 C

23

-

www.millergraphics.com

Pass nr:

7

Pass date:

-

Miller reference nr:

00183227-001-000

FOR APPROVAL ∧ Please valid this proof by signature and send it back to us. Thank you. Please verify this proof carefully concerning lay-out, size, texts and bar code. For the PMS colours please refer to the latest PMS colour guide. After your approval on the above we can proceed to the next stage of your project.

