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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.  
Ik ben geschikt om te worden gebruikt dóór  
volwassenen vóór kinderen van vier jaar en ouder. 

2. HOE MIJ TE GEBRUIKEN
De kinderveilige dop kan als volgt worden geopend: 
1. 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.

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

3. 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 en 
laat het even drogen. De wrat mag niet afgedekt 
worden. De oplossing is bijtend dus breng 
Kidsner Wratverwijderaar aan met de grootst 
mogelijke zorg. Let goed op bij de toepassing op 
lichaamsdelen die moeilijker te bereiken zijn zoals 
voetzolen.

4. 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.

5. 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. 

3. GEBRUIK MIJ BIJ:
Gewone wrat (verruca vulgaris)
• Komen voornamelijk voor op 

handen en voeten; 
• Zelfde kleur als de huid;
• Grootte varieert van 1 mm tot 1 cm;
• Vaak meerdere tegelijk;
• Besmetting gebeurt vaak via direct contact, 

maar ook via een handdoek of deurkruk;
• Krabben en nagelbijten vergroten  

de kans op besmetting.
 

4. GEBRUIK MIJ NIET BIJ:
Ouderdomswrat (Verruca seborrhoïca)
• Hebben verschillende vormen 

en kleuren;
• De gemiddelde grootte is 0.5 

cm tot 1 cm, maar kan ook 
groter worden;

• In het begin vaak een ruw oppervlak die 
huidkleurig / geelbruin / grijsbruin is. 
Later worden ze dik- ker en groter, met een 
wratachtig, donkergekleurd oppervlak;

• Lijkt alsof ze bovenop de huid zitten en 
makkelijk los te krabben zijn, maar ze zitten 
stevig vast op de huid;

• Ze kunnen overal op het lichaam voorkomen, 
behalve op de handpalmen, voetzolen en 
lippen. Ze komen het vaakst voor op de  
borst, de rug, het gelaat en/of de nek.
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Lees voor gebruik deze informatie  
aandachtig door. Gooi deze  
gebruiksaanwijzing niet weg, deze 
bevat belangrijke informatie.

Let op! 
Alleen geschikt 
voor handen en 

voeten



GEBRUIKSAANWIJZING:
VOORKOM BRANDWONDEN:

DOEN:
• Alleen te gebruiken op handen en voeten!  

Niet op andere lichaamsdelen;
• Smeer eerst de omliggende huid goed in 

met Vaseline of Zinkzalf om de huid goed te 
beschermen;

• Plaats het flesje op een stevige, horizontale 
ondergrond die bestand is tegen de bijtende 
vloeistof;

• Maximaal 1 keer per week de wrat eenmalig 
aanstippen;

• De vloeistof alleen in aanraking laten komen 
met de wrat. Vermijd contact

• met de huid;
• Vloeistof volledig laten opdrogen na het 

aanbrengen;
• De wrat niet afdekken na het aanbrengen van 

Kidsner Wratverwijderaar;
• Resultaat is zichtbaar na 1 week;
• Buiten het gebruik van kinderen houden.

 
NIET DOEN:
• Aanbrengen op wratten op andere  

plekken dan handen en voeten;
• Aanbrengen op wratten die zich geheel of 

gedeeltelijk onder de nagel bevinden;
• In aanraking laten komen met de gezonde huid;
• Aanbrengen bij trillende handen of verstijfde 

vingers;
• Meerdere keren aanstippen tijdens het 

aanbrengen;
• Afdekken van de wrat na het aanbrengen van 

de vloeistof;
• Aanbrengen op moedervlekken, waterwratjes, 

open wonden, pigmentvlekken, wijnvlekken, 
ouderdom (bruine) wratten, donker gekleurde 
behaarde of vreemd uitziende wratten;

• Gebruiken tijdens zwangerschap of 
borstvoeding

• Op genitale wratten of in het genitale gebied;
• In het gezicht (de vloeistof mag in geen enkel 

geval in contact komen met de ogen
• of het slijmvlies van de neus of mond);
• Bij overgevoeligheid voor één of meerdere 

bestanddelen;
• Op rode, geïrriteerde of geïnfecteerde wratten;
• Direct na een operatieve verwijdering van 

wratten, bevriezing van wratten (cryotherapie) 
of een laserbehandeling. Dit geldt in het 
bijzonder wanneer de huid rood of pijnlijk is na 
de behandeling. In dit geval dient u minimaal 
4 weken te wachten totdat de roodheid of 
ontsteking van de huid volledig is verdwenen. 
Alleen dan kan gestart worden met Kidsner 
Wratverwijderaar.

WEES EXTRA VOORZICHTIG MET MIJ
• Bij twijfels over de diagnose (de 

huidverandering kan niet duidelijk verklaard 
worden als een wrat); 
In geval van immuundeficiëntie (bijvoorbeeld 
wanneer u cytostatische geneesmiddelen 
gebruikt);

• In geval van diabetes, of andere aandoeningen 
zoals vaatziekten, waardoor wondjes moeilijk 
genezen.

• In deze gevallen mag Kidsner Wratverwijderaar 
niet gebruikt worden voordat een arts is 
geraadpleegd.

WAARSCHUWINGEN:
• Uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik;
• Heel voorzichtig gebruiken. De vloeistof van 

Kidsner Wratverwijderaar is bijtend;
• Als de gezonde huid in contact komt met 

Kidsner Wratverwijderaar, spoel deze 
dan af met water. Als er, ondanks deze 
voorzorgsmaatregel, huidirritatie ontstaat, dan 
dient de huid hetzelfde behandeld te worden als 
brandwonden;

• Neem contact op met de huisarts indien 
klachten aanhouden;

• Het flesje goed sluiten na gebruik en in staande 
positie wegzetten;

• Buiten bereik van kinderen bewaren;
• Gebruik door kinderen, ouderen en minder 

valide, altijd onder supervisie van een 
volwassene;

• Voorkom contact met de huid, kleding, textiel, 
tafelkleden;

• Stoppen indien blaren ontstaan;
• Wij adviseren om maximaal 2 wratten aan te 

stippen per behandeling.

Mogelijke bijwerkingen: Kidsner Wratverwijderaar 
kan enkele bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet 
iedereen deze bijwerkingen krijgt. De bijwerkingen 
die kunnen optreden bij gebruik van Kidsner 
Wratverwijderaar: huidirritaties, branderigheid, 
roodheid van de huid of overgevoeligheidsreacties. 
Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt 
of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze 
gebruiksaanwij- zing is vermeld, raadpleeg dan uw 
arts of apotheker.

5. MIJN INGREDIËNTEN
Monochloorazijnzuur, gezuiverd water.

6.  HOE BEWAAR JE MIJ
Bewaar mij op een droge en donkere plaats in 
de originele verpakking, bij een temperatuur van 
5-25°C. 

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

Distributeur: TheOTCLab
Fred. Roeskestraat 115, 1076 EE Amsterdam, NL         

 Fabrikant: P.K. Benelux B.V. 
Vluchtoord 17, 5406 XP Uden NL
 
Laatst gewijzigd: juli 2020

www.kidsner.nlwij geven om uw kinderen

V9768803/20G1

 2 ml

5 0481 !

072623BY v2.6

WILLY             WRATTTENVERWIJDERAAR

 


