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1. ANVÄND MIG TILL
Hej på dig! Jag är Willy 
vårtborttagaren, och tillsammans 
skall vi göra det här! Denna 
flaska innehåller en osynlig, icke-
glänsande, lokal gel som effektivt 
tar bort vårtor och fotvårtor. Jag 
innehåller monoklorättiksyra, ett 
ämne som har en nedbrytande 
effekt på huden. Vårtan kommer 
att lösas upp lager för lager. 
Monoklorättiksyra kommer 
att säkerställa att celler som 
innehåller vårtvirus försvinner.
 
2. HUR DU ANVÄNDER MIG
Den barnsäkra korken öppnar du 
så här: Placera mig på en stabil 
yta som tål frätande vätska. 
Undvik kontakt med kläder, 
textilier eller dukar. Du öppnar 
korken genom att trycka ner den 
samtidigt som du vrider på den. 
Ta bort korken från flaskan.

Använd mig endast en gång i 
veckan. För att huden runt vårtan 
inte ska påverkas, rekommenderar 
vi att smörja med vaselin eller 
zinkpasta på huden runt vårtan.

Torka först applikatorn med 
papper. Sänk sedan applikatorn 
igen i flaskan så att endast lite 
vätska sätter sig fast. På så sätt 
applicerar du inte för mycket 
vätska mot vårtan.

Tillsätt sedan en liten mängd 
Kidsner på vårtan med 
applikatorn (låt inte vätskan 
tippa). Se till att jag bara hamnar 
på dina vårtor. Låt mig torka 
en stund, så kan du sätta på ett 
plåster. Efter en vecka löser vårtan 

upp sig, lager för lager. 
Min vätska behöver en 

vecka för att lösa upp 
det övre lagret av huden, 

så du kan inte se några 
resultat omedelbart efter 
appliceringen.

Efter ett tag förstörs 
cellerna i vårtan 
och vårtan får en vit 
färg och kommer 
att stöts bort. 
Använd inte mer än 
en gång i veckan. 
Beroende på vikten 
och tjockleken kan 

det vara nödvändigt att upprepa 
behandlingen efter en vecka. 
Vartor är smittsamma. Därför 
rekommenderar vi inte att fler 
personer använder produkten.

Var försiktig när du använder 
mig då innehållet i flaskan är 
frätande. Var extra försiktig när 
du använder mig på kroppsdelar 
som är svåra att nå. Detta gäller 
särskilt för personer med nedsatt 
rörlighet eller i fall av störd 
finmotorik (skakande händer, 
styva fingrar).
Stäng försiktigt min flaska efter 
användning.

  3. VAR FÖRSIKTIG MED 
MIG
Använd mig inte:
• För barn under 4 år.
• I mer än 30 dagar.
• Om du är överkänslig för en eller 
flera av ingredienserna.
• I ansiktet /vätskan får aldrig 
komma i kontakt med ögon eller 
slemhinnor i näsan och munnen.
• För genitala vårtor eller på 
genitalierna.
• På födelsemärken är vattenfyllda 
vårtor, öppna sår, leverfläckar, 
Naevius, senila (bruna) vårtor, 
mörka /håriga vårtor eller vårtor 
som ser onormala ut.
• På röda, irriterade eller 

infekterade vårtor.
• Omedelbart efter kirurgisk 
borttagning av vårtor, frysning 
av vårtor (kryoterapi) eller 
laserbehandling. Detta gäller 
speciellt om huden är röd eller 
smärtsam efter behandling. Vänta 
i minst fyra veckor tills rodnad eller 
inflammation är helt borta. Först 
då kan du börja använda mig.
• Om du är gravid eller ammar.
• På vårtor som visas delvis eller helt 
under nageln.

Var extra försiktig när du använder 
mig:
• Vid icke tydlig diagnos 
(förändringar i huden som inte kan 
förklaras fullständigt som vårta).
• Vid försvagat immunförsvar 
(till exempel vid användning av 
cytostatisk medicinering).
• Vid diabetes eller andra 
sjukdomar som kärlsjukdomar, 
vilket gör att sår inte läker så lätt. I 
dessa fall kan du inte använda mig 
innan du rådgjort med en läkare.

Varningar
• Endast för extern 
användning
• Använd mig bara 
mot vårtor på 
händer och fötter.
• Använd mig med 
stor försiktighet. Min vätska är 
frätande.
• Skölj av med vatten om jag 
kommer i kontakt med frisk hud. 
Om huden blir irriterad, använd 
samma behandling som du gör vid 
brännskador, även om du har tagit 
dessa försiktighetsåtgärder.
• Kontakta en läkare om 
symptomen kvarstår.
• Skruva fast korken efter 
användning och förvara den i 
upprätt läge.
• Förvaras oåtkomligt för barn.
• Använd inte mig utan någon av 
dina föräldrars närvaro.
• Undvik kontakt med kläder, 
textilier eller hud.
• Behandling av vårtor intill nageln 
kan vara smärtsamt eftersom 
vätskan kan absorberas under 
nageln och ge irritation på den 
känsliga huden.
• Avbryt användningen om blåsor 
uppstår.

Biverkningar
Jag kan orsaka en del 
biverkningar, men inte alla 
kommer att uppleva dessa. De 
biverkningar som kan uppstå är: 
irriterad hud, brännande känsla, 

hudrödhet eller överkänsliga 
reaktioner. Om några av dessa 
biverkningar blir allvarliga eller 
om du märker några biverkningar 
som inte nämns i bipacksedeln, 
kontakta din läkare.

Interaktion med andra läkemedel:
Det finns ingen känd negativ 
effekt mellan mig och andra 
läkemedel.

4. MIN INNEHÅLLS-
FÖRTECKNING
Monoklorättiksyra, sterilt vatten.

5. HUR SKA DU LAGRA MIG?
Förvara mig på en torr 
mörk plats vid 15-25 ° C i 
originalförpackningen. Mitt 
utgångsdatum är tryckt på botten 
av asken. Jag kan användas i 1 
månad efter öppnandet.

6. MIN KONTAKTINFORMATION
Alla frågor om mig kan skickas till 
distributören. För mer information 
om mig, besök www.kidsner.se 

Jag är en medicinsk anordning, 
läs min bipacksedel före 
användning.

Distributör  
TMOS Pharma AS 

Camilla Colletts veg 31

2407 Elverum Norge

www.kidsner.se  
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Läs igenom denna bruksan-
visning innan du använder 
mig. Kasta inte bilagan ef-
tersom den innehåller viktig 
information.
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1. MIHIN MINUA KÄYTETÄÄN
Hei! Olen WILLY, 
syylänpoistoaine, ja yhdessä 
onnistumme! Pullo sisältää 
läpinäkyvän mattapinnan 
muodostavaa ihogeeliä, joka 
poistaa tehokkaasti syyliä. 
Sisällän monokloorietikkahappoa, 
jolla on ihoa hajottava vaikutus. 
Syylä häviää kerros kerrokselta. 
Monokloorietikkahappo 
varmistaa, että syylävirusta 
sisältävät solut tuhoutuvat.
 
2. MITEN MINUA KÄYTETÄÄN
Lapsiturvallinen korkki avataan 
näin: Laske minut tukevalle tasolle, 
joka kestää syövyttävää nestettä. 
Vältä kosketusta vaatteisiin, 
tekstiileihin tai pöytäliinaan. 
Avaa pullo painamalla korkkia ja 
kiertämällä sitä samalla. Irrota 
korkki pullosta.

Käytä minua vain kerran viikossa. 
Jotta nesteen syövyttävä 
vaikutus ei vahingoittaisi syylää 
ympäröivää ihoa, suosittelen 
suojaamaan syylää ympäröivän 
ihon esimerkiksi vaseliinilla tai 
sinkkivoiteella ennen hoitoa.

Taputtele ensin annostelutikku 
kokonaan kuivaksi esimerkiksi 

paperipyyhkeellä, ja vie tikku 
pulloon niin, että siihen kiinnittyy 
hieman nestettä. Tällä tavalla et 
laita liikaa liuosta syylään.

Levitä tämän jälkeen pieni määrä 
Kidsner-syylänpoistoainetta 
annostelutikulla syylän päälle (älä 
tiputa nestettä). Huolehdi siitä, 
että levität nestettä vain syylään. 
Anna nesteen kuivua hetki. 
Peitä syylä laastarilla. Viikossa 
syylä häviää kerros kerrokselta. 
Kestää viikon, että neste 

kulkeutuu päällimmäisestä 
ihokerroksesta 

syvemmälle, joten et näe 
tulosta heti levitettyäsi 

liuosta iholle.

Jonkin ajan kuluttua 
syyläsolut tuhoutuvat, 
syylä muuttuu 

valkoiseksi ja irtoaa. 
Älä levitä liuosta 
useammin kuin 
kerran viikossa. 
Syylän koon ja 
paksuuden mukaan 
hoidon toistaminen 
viikon kuluttua voi 

olla tarpeen. Syylät tarttuvat. 
Siksi emme suosittele, että samaa 
tuotepakkausta käytettäisiin 
useamman kuin yhden ihmisen 
hoitoon.

Levitä minua erittäin varovasti. 
Liuos on syövyttävää. Ole erityisen 
varovainen, kun levität liuosta 
niihin kehon osiin, joihin on vaikea 
ulottua. Tämä koskee erityisesti 
liikuntarajoitteisia tai henkilöitä, 
joiden hienomotoriikka on 
vaikeutunut (käsien vapina, jäykät 
sormet). Kierrä korkki huolellisesti 
kiinni  käytön jälkeen.

  3. KÄYTÄ MINUA 
VAROVASTI
Älä käytä minua:
• alle 4-vuotiaille
• yhtäjaksoisesti pidempään kuin 
30 päivää
• jos olet yliherkkä jollekin 
ainesosalleni
• kasvoihin (liuos ei koskaan saa 
osua silmiin tai nenän tai suun 
limakalvoille)
• visvasyyliin tai sukuelinten 
alueelle
• syntymämerkkeihin, 
ontelosyyliin, avohaavoihin, 
luomiin,(ruskeisiin) rasvasyyliin, 
tummiin, karvaisiin tai erikoisen 
näköisiin syyliin
• punoittaviin, ärtyneisiin tai 

tulehtuneisiin syyliin;
• heti syylien kirurgisen poiston, 
jäädyttämisen (kryoterapia) 
tai laserhoidon jälkeen. Tämä 
on erityisen tärkeää, jos iho on 
punoittava tai kipeä hoidon 
jälkeen. Tässä tapauksessa odota 
ainakin neljä viikkoa, kunnes ihon 
punoitus tai tulehdus on kokonaan 
hävinnyt. Voit käyttää minua vasta 
sen jälkeen
• jos olet raskaana tai imetät
• syyliin, jotka ovat kokonaan tai 
osittain kynnen alla.

Käytä minua erityisen varovasti: 
• jos et ole varma diagnoosista 
(jos ihomuutos ei selvästi näytä 
syylältä)
• immuunipuutoksen yhteydessä 
(esim. jos käytät solunsalpaajia)
• jos sinulla 
on diabetes tai 
muu haavojen 
paranemista 
hidastava vaiva, 
esimerkiksi jokin 
verisuonisairaus.

Näissä tapauksissa et saa käyttää 
minua, ennen kuin olet kysynyt 
lääkäriltä neuvoa.

VAROITUKSET:
• Vain ulkoiseen käyttöön.
• Levitä minua vain käsissä ja 
jalkaterissä oleviin syyliin
• Käytä minua erittäin varovasti. 
Liuos on syövyttävää.
• Jos terve iho joutuu kosketuksiin 
liuoksen kanssa, huuhdo se 
vedellä. Jos näistä varotoimista 
huolimatta iho ärtyy, sitä täytyy 
hoitaa kuin palovammaa.
• Kysy neuvoa lääkäriltä, jos 
vaivasi jatkuu.
• Sulje pullo huolellisesti 
käytön jälkeen ja säilytä sitä 
pystyasennossa.
• Säilytä pienten lasten 
ulottumattomissa.
• Älä käytä minua ilman aikuisen 
apua.
• Vältä kosketusta vaatteisiin, 
tekstiileihin, pöytäliinaan tai ihoon.
• Kynsien lähellä olevien syylien 
hoitaminen saattaa olla kivuliasta, 
koska liuosta voi mennä kynnen 
alle ja aiheuttaa herkän ihon 
ärtymistä.
• Älä käytä, jos sinulle ilmaantuu 
rakkuloita.
 
Haittavaikutukset
Saatan aiheuttaa joitakin 
haittavaikutuksia, vaikka kaikki 
eivät näitä haittavaikutuksia saa. 

Seuraavia haittavaikutuksia voi 
ilmetä minua käytettäessä: ihon 
ärtyminen, polttelu, ihon punoitus 
tai yliherkkyysreaktiot. Jos jokin 
näistä haittavaikutuksista muuttuu 
vakavaksi tai jos havaitset 
haittavaikutuksia, joita ei ole 
lueteltu käyttöohjeessa, kysy 
neuvoa lääkäriltä tai apteekista.

Yhteisvaikutukset lääkkeiden 
kanssa
Minun ja lääkkeiden välillä ei ole 
tunnettuja haitallisia vaikutuksia.

4. AINESOSAT
Monokloorietikkahappo, 
puhdistettu vesi

5. SÄILYTYS
Säilytä minut 15–25 °C:n 
lämpötilassa, kuivassa ja 
pimeässä. Säilytä minut 
alkuperäispakkauksessa. 
Viimeinen käyttöpäivämäärä on 
painettu pakkauksen pohjaan. 
Avaamisen jälkeen minua voi 
käyttää 1 kuukauden ajan.

6. YHTEYSTIEDOT
Lähetä kaikki minua koskevat 
kysymykset jakelijalle. Katso 
lisätietoja verkkosivulta 
www.kidsner.fi.

Olen lääkinnällinen laite. Lue 
käyttöohjeeni ennen käyttöä.

Jakelija  
TMOS Pharma AS 

Camilla Colletts veg 31

2407 Elverum 

Norja

www.kidsner.fi 

  Valmistaja
P.K. Benelux B.V.
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WILLY                          SYYLÄNPOISTOAINE WILLY                          VÅRTBEHANDLING

Lue tämä käyttöohje huo-
lellisesti ennen käyttöä. Älä 
hävitä tätä käyttöohjetta, 
sillä se sisältää tärkeää 
tietoa.
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INNEHOLDER FØLGENDE 
INSTRUKSJONER

1. HVA JEG BRUKES TIL

2. HVORDAN BRUKE MEG

3. VÆR FORSIKTIG MED MEG

4. HVA JEG INNEHOLDER

5. HVORDAN OPPBEVARE 

MEG

6. MINE KONTAKT-

OPPLYSNINGER

1. HVA JEG BRUKES TIL
Hei på deg!  Jeg er Willy 
vortefjerner og sammen skal 
vi klare dette!  denne flasken 
inneholder en usynlig, ikke-
skinnende, topisk gele som fjerner 
vorter og fotvorter effektivt.  Jeg 
inneholder monokloreddiksyre, 
et stoff som har en nedbrytende 
effekt på huden.  Vorten 
vil løse seg opp lag for lag.  
Monokloreddiksyre vil sørge for at
celler som inneholder vorte-viruset 
forsvinner.
 
2. HVORDAN BRUKE MEG
Korken med barnesikring åpnes 
slik: Sett meg på et stødig 
underlag som tåler kaustisk 
væske.  Unngå kontakt med klær, 
tekstiler eller duker.  Du åpner 
korken ved å trykke den ned mens 
du vrir samtidig.  Fjern korken fra 
flasken.
Bruk meg bare en gang i uken. For 
at huden rundt vorten ikke skal bli 
skadet av den etsende effekten fra 
syren, anbefaler vi at du smører 
vaselin eller sinksalve på huden 
rundt vorten.

Først, tørk av applikatoren 
med papir.  Deretter senker du 
applikatoren ned i flasken slik at 
litt væske fester seg på den.  På 
denne måten vil du ikke påføre for 
mye væske på vorten.

Så, legg en liten mengde Kidsner 
vortebehandling på vorten med 
applikatoren (ikke la væsken 
dryppe).  Forsikre deg om at jeg 
kun ligger igjen på vorten.  La 
meg tørke et øyeblikk, så kan du 
legge på et plaster.  Etter en uke 

vil vorten løse seg opp, lag 
etter lag.  Væsken min 

trenger en uke for å løse 
opp det øverste laget av 

huden, så du kan ikke se 
noe resultat umiddelbart 
etter påføring.

Etter en stund 
ødelegges cellene 
i vorten, og vorten 
får en hvit farge og 
vil støtes bort.  Du 
må ikke bruke meg 
mer enn 1 gang i 
uken.  Avhengig 
av størrelsen og 

tykkelsen på vorten, kan det 
være nødvending å repetere 
behandlingen med meg etter 
en uke.  Vorter er smittsomme.  
Derfor anbefaler vi ikke at mere 
en person bruker produktet.

Vær veldig forsiktig når du bruker 
meg da innholdet i flasken er 
kaustisk.  Vær ekstra forsiktig når 
du skal bruke meg på kroppsdeler 
som er vanskelige å nå.  Dette 
gjelder spesielt personer med 
nedsatt mobilitet eller i tilfeller 
med forstyrret finmotorikk 
(skjelvende hender, stive fingre). 
Lukk flasken min forsiktig etter 
bruk.

  3. VÆR FORSIKTIG MED 
MEG
Ikke bruk meg:
• Til barn under 4 år
• I mer en 30 dager
• Hvis du er over sensitive mot en 
eller flere av ingrediensene
• I ansiktet /væsken skal aldri 
være i kontakt med øyne eller 
slimhinner i nese og munn
• Kjønnsvorter eller i underlivet.
• På fødselsmerker, vannvorter, 
åpne sår, føflekker, Naevius, senile 
(brune) vorter, mørke/hårete vorter 
eller vorter som ser unormale ut.
• På røde, irriterte eller infiserte 
vorter.

INDHOLDSANVISNINGER

1. ANVEND MIG TIL

2. HVORDAN ANVENDES JEG

3. VÆR FORSIGTIG MED MIG

4. HVAD INDEHOLDER JEG

5. HVORDAN OPBEVARES JEG

6. MINE KONTAKT 

OPLYSNINGER

1. ANVEND MIG TIL
Hej MED dig! Jeg er Willy 
Vortefjerner, og sammen gør vi 
det her! Denne flaske indeholder 
en usynlig, ikke-skinnende, 
gel der effektivt fjerner hånd 
og fodvorter. Jeg indeholder 
monochloreddikesyre, et stof der 
har en nedbrydende virkning på 
huden. Vorten vil løsne sig lag 
for lag. Monochloreddikesyren 
vil sikre, at celler, der indeholder 
vorte-viruset, forsvinder.
 
2. HVORDAN ANVENDES JEG
Børnesikkerhedslåget åbner 
som følger: Sæt mig på en stabil 
overflade, der kan modstå 
ætsende væske. Undgå kontakt 
med tøj, tekstiler eller duge eller 
ligende. Du åbner sikkerhedslåget 
ved at skubbe den ned, samtidig 
med du drejer. Fjern låget fra 
flasken.
Brug mig kun en gang om ugen. 
For at huden omkring vorten ikke 
bliver beskadiget af den ætsende 
virkning af syren, anbefaler vi at 
smøre vaseline eller zink salve på 
huden omkring vorten.

Tør først applikatoren af 
med papir. Derefter sænkes 
applikatoren ned i flasken, så 
noget gel klæber til den. På denne 
måde vil du ikke anvende for 
meget gel til vorten.

Så påfør en lille smule Kidsner 
vorte behandling på vorten med 
applikatoren (lad ikke væsken 
dryppe). Sørg for, at jeg kun 
påføres på vorterne. Lad mig 
tørre et øjeblik, så du kan lægge 
et plaster på. Efter en uge opløses 

vorten, lag for lag. Min 
væske har brug for en 

uge til at opløse det 
øverste lag af huden, så 

du kan ikke se resultater 
umiddelbart efter 
påføring.

Efter et stykke tid 
bliver cellerne 
ødelagt i vorten, 
og vorten får en 
hvid farve og 
bliver afstødt. Brug 
mig ikke mere 
end en gang om 
ugen. Afhængig 

af vortens størrelse og tykkelse 
kan det være nødvendigt at 
gentage min behandling efter 
en uge. Vorter er smitsom. 
Derfor anbefaler vi ikke, at flere 
mennesker bruger produktet.

Vær meget forsigtig, når du 
bruger mig. Indholdet af flasken 
er ætsende. Vær ekstra forsigtig, 
når du bruger mig på kropsdele, 
der er vanskelige at nå. Dette 
gælder især for personer med 
nedsat mobilitet eller i tilfælde af 
forstyrret finmotorik (skælvende 
hænder, stive fingre).
Luk forsigtigt min flaske efter 
brug.

  3. VÆR FORSIGTIG MED 
MIG
Brug mig ikke:
• For børn under 4 år
• I mere end 30 sammenhængende 
dage
• Hvis du er overfølsom over for en 
eller flere af ingredienserne
• I ansigtet / væsken må aldrig 
komme i kontakt med øjne eller 
slimhinder i næse og mund
• Kønsvorter eller vorter på 
kønsdelene.
• I modermærker, vandvorter, åbne 
sår, skønhedspletter, Naevius, 
senile (brune) vorter, mørke / 
behårede vorter eller vorter, der ser 

• Rett etter kirurgisk fjerning av 
vorter, frysing av vorter (kryoterapi) 
eller laserbehandling.  Dette 
gjelder spesielt om huden er rød 
eller smertefull etter behandlingen.  
I dette tilfellet skal du vente i 
minst fire uker, til rødheten eller 
inflammasjonen er fullstendig 
borte. Først da kan du starte å 
bruke meg.
• Hvis du er gravid eller ammer.
• På vorter som oppstår delvis eller 
fullstendig under neglen.

Vær ekstra forsiktig når du bruker 
meg:
• I tilfeller som gjelder diagnose 
(endringer i huden som ikke 
fullstendig kan forklares som 
vorte)
• Ved immundefekt (for eksempel 
når du bruker cytostatisk 
medisinering
• Ved diabetes eller andre plager 
som vaskulære sykdommer, som 
gjør at sår ikke leges så lett.  I disse 
tilfellene kan du ikke bruke meg 
før du har konsultert med lege.

Advarsler:
• Advarsler:
• Kun for utvortes 
bruk
• Bruk meg bare 
på vorter på 
hendene og føttene.
• Bruk meg med ytterst 
forsiktighet.  Væsken min er 
etsende.
• Hvis jeg kommer i kontakt med 
sunn hud, vennligst skyll meg 
av med vann. Hvis huden blir 
irritert, selv om du har tatt disse 
forhåndsreglene, må du bruke 
samme behandling som du gjør 
ved brannsår.
• Kontakt lege, hvis plagene dine 
forsetter.
• Skru korken godt igjen etter 
bruk og oppbevar den i stående 
posisjon.
• Oppbevares utilgjengelig for 
barn
• Ikke bruk meg uten at en av 
dine foreldre er til stede.
• Unngå kontakt med klær, 
tekstiler eller hud.
• Behandling av vorter rett ved 
siden av neglen kan være vondt, 
da væsken kan absorberes under 
neglen å skape irritasjon på den 
sarte huden.
• Avslutt bruken om det oppstår 
blemmer.          

Bivirkninger
Jeg kan forårsake noen 
bivirkninger, men ikke alle vil 
oppleve disse.  Bivirkningene 
som kan oppstå er: irritert hud, 
brennende følelse, rødhet i huden 
eller oversensitive reaksjoner.  Hvis 
noen av disse bivirkningene blir 
alvorlige, eller om du opplever 
andre bivirkninger som ikke står 
i pakningsvedlegget, vennligst 
kontakt medisinsk hjelp.

Interaksjon med andre medisiner
Det finnes ingen kjent negative 
effekt mellom meg og andre 
medisiner.

4. MINE INGREDIENSER
Monokloreddiksyre, sterilt vann.

5.HVORDAN OPPBEVARE MEG
Oppbevar meg på et tørt mørkt 
sted med 15-25°C i originalesken.  
Utløpsdatoen min star printet på 
bunnen av esken.  Jeg kan brukes i 
1 måned etter åpning.

6. MINE 
KONTAKTOPPLYSNINGER
Alle spørsmål om meg kan 
sendes til distributøren.  For mer 
informasjon om meg vennligst 
besøk www.kidsner.no

Jeg er et medisinsk utstyr, les 
pakningsvedlegget mitt før bruk.
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unormale ud.
• På røde, irriterede eller inficerede 
vorter.
• Umiddelbart efter kirurgisk 
fjernelse af vorter, frysning af vorter 
(kryoterapi) eller laserbehandling. 
Dette gælder især hvis huden 
er rød eller smertefuld efter 
behandling. Vent mindst fire uger 
til rødmen eller betændelsen er helt 
væk. Først da kan du begynde at 
bruge mig.
• Hvis du er gravid eller ammer.
• På vorter, der ses helt eller delvis 
under neglen.

Vær ekstra forsigtig, når du 
bruger mig:
• I tilfælde af tvivl ved diagnosen 
(ændringer i huden, der ikke kan 
forklares fuldstændigt som vorte)
• I tilfælde af immundefekt (for 
eksempel ved anvendelse af 
cytostatisk medicin
• I tilfælde af diabetes eller 
andre lidelser som vaskulære 
sygdomme, hvilket gør, at sår 
ikke heler så let. I disse tilfælde 
kan du ikke bruge mig før du har 
konsulteret en læge.

Advarsler:
• Kun til utvendig 
bruk
• Bruges kun til 
vorter på hænder 
og fødder.
• Brug mig med 
stor forsigtighed. Min væske er 
ætsende.
• Skyl af med vand, hvis jeg 
kommer i kontakt med sund hud. 
Hvis huden bliver irriteret, selvom 
du har taget disse forholdsregler, 
skal du bruge samme behandling 
som ved forbrændinger
 • Kontakt en læge, hvis dine 
symptomer vedvarer.
• Skru proppen på igen efter brug 
og opbevar den i opretstående 
stilling.
• Opbevares utilgængeligt for 
børn
• Brug ikke mig uden en af dine 
forældres tilstedeværelse.
• Undgå kontakt med tøj, tekstiler 
eller hud.
• Behandling af vorter lige 
ved siden af neglen kan være 
smertefuld, da gelen kan 
absorberes under neglen og 
forårsage irritation af den sarte 
hud.
• Afbryd brugen, hvis der opstår 
vabler. 

Bivirkninger
Jeg kan forårsage nogle 
bivirkninger, men ikke alle vil 
opleve disse. De bivirkninger, 
der kan opstå, er: irriteret hud, 
brændende fornemmelse, rødme 
i huden eller overfølsomheds 
reaktioner. Hvis nogen af disse 
bivirkninger bliver alvorlige, 
eller hvis du bemærker nogen 
bivirkninger, som ikke er nævnt i 
indlægssedlen, bedes du kontakte 
din læge.

Interaktion med andre lægemidler
Der er ingen kendt negativ effekt 
mellem mig og andre lægemidler.

4. MINE INDHOLDSSTOFFER
Monochloreddikesyre, sterilt vand.

5.HVORDAN OPBEVARES JEG
Opbevares på et tørt mørkt sted 
ved 15-25 ° C i den originale 
æske. Min udløbsdato er trykt i 
bunden af æsken. Jeg kan bruges 
i 1 måned efter åbningen.

6. MINE KONTAKT 
OPLYSNINGER
Alle spørgsmål om mig kan 
sendes til distributøren. For mere 
information om mig besøg venligst
www.kidsner.dk 

Jeg er et medicinteknisk produkt, 
læs min brugsanvisning inden 
brug.
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WILLY                          VORTEBEHANDLING WILLY                          VORTEBEHANDLING

Vennligst les denne bruker-
veiledningen før du bruker 
meg.  Kast ikke vedlegget, 
da dette inneholder viktig 
informasjon.

V9768802/18K1

Læs venligst denne brugs-
anvisningen, før du bruger 
mig. Smid ikke brugsanvis-
ningen væk, da den indehol-
der vigtige oplysninger.

15
0481   4ml

15
0481   4ml

0-4

0-4


