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1.  GEBRUIK MIJ VOOR
Hoi! Ik ben WILLY, wrattenverwijderaar
en samen gaan we dit doen! Het flesje bevat een 
onzichtbare, niet-glanzende gel voor plaatselijk 
gebruik die effectief wratten en voetwratten 
verwijdert. Ik bevat monochloorazijnzuur, een
stof met een afbrekende werking op de huid. De 
wrat lost op, laag na laag. Monochloorazijnzuur 
zorgt ervoor dat de
cellen met het wrat-virus verdwijnen.

2. HOE MIJ TE GEBRUIKEN
De kinderveilige dop kan als volgt worden 
geopend: Plaats me op een stevige ondergrond 
die
de bijtende vloeistof kan weerstaan. Vermijd 

contact met kleding, textiel of tafellakens. Je kunt 
de flacon openen door de dop naar beneden te 
drukken en tegelijkertijd te draaien. Verwijder de 
dop van mijn fles.

Gebruik mij maar één keer per week. Om te 
voorkomen dat de huid rond de wrat wordt 
aangetast, raad ik aan om de huid rond de wrat 
voor de behandeling te beschermen tegen de 
bijtende werking van de vloeistof, bijvoorbeeld met 
vaseline of zinkzalf.

Breng vervolgens een kleine hoeveelheid Kidsner 
Wratverwijderaar aan op de wrat met behulp 
van de spatel (laat de vloeistof niet druipen). Zorg 

ervoor dat je me alleen op de wrat aanbrengt. 
Laat het even drogen. Dek de wrat af met een 
pleister. Na een week zal de wrat oplossen, laag 

na laag. Mijn vloeistof heeft een week nodig 
om de bovenste laag van de huid op te lossen, 
dus na het aanbrengen zul je niet onmiddellijk 
resultaat zien.

Na enige tijd worden de wrattencellen 
vernietigd: de wrat krijgt een witte kleur 

en zal van je huid af vallen. Je moet me 
niet vaker gebruiken dan één keer per 
week. Afhankelijk van de grootte en de 
dikte van de wrat, kan het nodig zijn om 
de behandeling met mij na één week te 
herhalen. Wratten zijn besmettelijk. Om 
die reden bevelen we het gebruik van het 
product niet voor meer dan één persoon 
aan.

Gebruik mij met de grootste zorg. De oplossing 
is bijtend. Wees extra voorzichtig wanneer je het 
toepast op lichaamsdelen die moeilijker te bereiken 
zijn. Dit geldt in het bijzonder voor personen 
met een beperkte mobiliteit of in het geval van 
verstoorde fijne motorfuncties (trillende handen, 
stijve vingers). Sluit mijn fles voorzichtig na gebruik.
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Lees voor gebruik deze 
informatie aandachtig door. 
Gooi deze gebruiksaanwij-
zing niet weg, deze bevat 
belangrijke informatie.



 3. WEES VOORZICHTIG MET MIJ
Gebruik mij niet:
• Onder de leeftijd van 4 jaar;
• Gedurende meer dan 30 dagen achter elkaar;
• Als je overgevoelig bent voor een of meer van mijn 
ingrediënten;
• In het gezicht (de vloeistof mag nooit in contact 
komen met de ogen of het slijmvlies in de neus of 
mond);
• Voor genitale wratten of in het genitale gebied;
• Op wijnvlekken, waterwratten, open 
wonden, moedervlekken, geboortevlekken, 
ouderdomswratten, donker gekleurde, harige of 
vreemd uitziende wratten;
• Over rode, geïrriteerde of geïnfecteerde wratten;
• Direct na een chirurgische verwijdering van 
wratten, bevriezing van wratten (cryotherapie) of 
een laserbehandeling. Dit is in het bijzonder van 
toepassing wanneer de huid na de behandeling 
rood of pijnlijk is. In dat geval moet je ten minste vier 
weken wachten totdat de roodheid of ontsteking 
van de huid volledig is verdwenen. Alleen dan kun je 
mij gaan gebruiken;
• Tijdens de zwangerschap of tijdens het geven van 
borstvoeding;
• Op wratten die geheel of gedeeltelijk onder de 
nagel voorkomen. 

Wees extra voorzichtig als je mij gebruikt: 
• In geval van twijfel over de diagnose (de 
verandering in de huid kan niet duidelijk worden 
uitgelegd als een wrat);
• In het geval van immuundeficiëntie (bijv. als je 
cytostatische medicatie gebruikt);
• Bij diabetes of andere klachten zoals 
vaatziekten, waardoor wonden minder 
gemakkelijk genezen.
In al deze gevallen mag je mij niet  
gebruiken voordat een arts is  
geraadpleegd.

WAARSCHUWINGEN:
• Alleen bedoeld voor extern gebruik;
• Gebruik mij alleen op wratten op handen en 
voeten;
• Gebruik mij met de grootst mogelijke zorg. Mijn 
vloeistof is bijtend;
• Als de gezonde huid met mij in contact 
komt spoel deze dan alsjeblieft met water. 
Als de huid geïrriteerd raakt ondanks deze 
voorzorgsmaatregelen, dan moet deze dezelfde 
behandeling ondergaan als brandwonden;
• Neem contact op met je huisarts als de klachten 
blijven bestaan;
• Sluit de fles na gebruik goed en bewaar deze 

rechtopstaand;
• Buiten bereik van jonge kinderen houden;
• Vermijd contact met kleding, textiel, tafelkleden 
of huid;
• De behandeling van wratten vlak naast nagels 
kan pijnlijk zijn, omdat de vloeistof onder de 
nagel kan worden opgenomen en irritatie van de 
gevoelige huid kan veroorzaken;
• Stop met het gebruik als blaren optreden.

Bijwerkingen
Ik kan enkele bijwerkingen veroorzaken, hoewel 
niet iedereen deze zullen ervaren.
De bijwerkingen die kunnen optreden als je mij
gebruikt: geïrriteerde huid, branderig 
gevoel, roodheid van de huid of 
overgevoeligheidsreacties. Als één van
deze bijwerkingen ernstig wordt, of als je
bijwerkingen opmerkt die niet in het lijstje
in mijn gebruiksaanwijzing staan, raadpleeg dan 
je arts of apotheker.

Wisselwerking met medicijnen
Er is geen negatief effect bekend tussen mij en 
andere medicijnen.

4. MIJN INGREDIËNTEN
Monochloorazijnzuur, Gezuiverd water.

5.  HOE BEWAAR JE MIJ
Bewaar mij op een droge en donkere plaats in 
de originele verpakking, bij een temperatuur van 
15-25 °C. Mijn vervaldatum staat vermeld op de 
onderkant van de verpakking. Ik kan gedurende 1 
maand na opening bewaard worden.

6.  MIJN CONTACTGEGEVENS
Alle vragen over mij moeten worden gestuurd 
naar de distributeur. Voor meer informatie over 
mij, ga je naar www.kidsner.nl

Ik ben een medisch hulpmiddel, lees voor gebruik 
mijn gebruiksinstructies.
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