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A. Indicaties
Wortie® Wratten & Voetwratten verwijderaar is een medisch hulpmiddel dat 
bestemd is voor de behandeling van nieuwe (voet)wratten bij personen vanaf  
4 jaar.

B. Inhoud van de verpakking
Een busje dat 50 ml vloeibaar gas (dimethyl ether) bevat en onder druk staat. Het 
busje heeft een metalen punt waarmee u de (voet)wrat kunt bevriezen.

Deze gebruiksaanwijzing; hierin vindt u informatie over hoe het middel werkt en 
gebruikt moet worden, waarschuwingen en andere belangrijke informatie.  

C. Algemene informatie over wratten
Gewone wratten (die meestal simpelweg ‘wratten’ worden genoemd) ontstaan 
in veel gevallen op de vingers, de rug van de hand of op de knie of elleboog. De 
gewone wrat kunt u herkennen aan het ruwe, wat ‘bloemkoolachtige’ uiterlijk. 
Het virus dat wratten veroorzaakt is erg besmettelijk. Het wordt overgedragen via 
rechtstreeks contact met de geïnfecteerde huid. Zo kan het virus van persoon op 
persoon worden doorgegeven of worden overgebracht van het ene huidgebied 
naar een ander huidgebied van dezelfde persoon.  

Voetwratten komen alleen op de voetzool of op de onderzijde van de tenen voor. 
Ze zijn meestal pijnlijk en vaak is in de huid een wit cirkeltje te zien met zwarte 
stipjes in het midden. Ook voetwratten zijn besmettelijk. Mensen kunnen elkaar 
besmetten via contact met een nat/vochtig (vloer)oppervlak.

D. Waarschuwingen
•  Gebruik dit middel uitsluitend volgens de gebruiksaanwijzing.
•  Gebruik dit middel niet als u de te behandelen wrat niet goed kunt zien. Als 

u Wortie® Wratten & Voetwratten verwijderaar per ongeluk gebruikt op een 
huidaandoening die geen wrat is, kan dat ernstige brandwonden en blijvende 
littekens veroorzaken.

•  Gebruik dit middel niet bij kinderen jonger dan 4 jaar. Het is namelijk niet 
precies bekend wat voor effecten Wortie® Wratten & Voetwratten verwijderaar 
kan hebben op de huid van deze kinderen.

•  Bij kinderen moet dit middel voor de veiligheid altijd door een volwassene 
worden aangebracht. Druk de applicator bij het aanbrengen niet met kracht 
tegen de (voet)wrat.

•  Gebruik dit middel niet als u diabetes of een slechte doorbloeding hebt. 
Wortie® Wratten & Voetwratten verwijderaar werkt namelijk door bevriezing 
van de wrat en bij mensen met diabetes of een slechte doorbloeding zal het 
bevroren huidgebied mogelijk minder snel of niet volledig genezen.

•  Gebruik dit middel niet als u zwanger bent of borstvoeding geeft. Het is 
namelijk niet precies bekend wat voor effecten Wortie® Wratten & Voetwratten 
verwijderaar kan hebben bij vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven.

•  Gebruik dit middel niet op plaatsen waar de huid dun is, zoals in het gezicht, 
in de oksels, op de borsten, in het gebied rond de anus en in de schaamstreek. 
Gebruik op deze huidgebieden kan brandwonden en blijvende littekens 
veroorzaken.

•  Gebruik dit middel niet op geïrriteerde huid en op gebieden met een infectie, 
rode huid of tekenen van een ontsteking, zoals jeuk of zwelling. Als Wortie® 
Wratten & Voetwratten verwijderaar in zulke gevallen toch wordt gebruikt, zal 
de aandoening verergeren en kan een infectie zich uitbreiden. Mogelijk gaat 
het in deze gevallen niet om een wrat, maar om een andere huidaandoening. 
Laat dit controleren door een huisarts.

•  Gebruik dit middel niet op moedervlekken, wijnvlekken, wratten waaruit haar 
groeit, genitale wratten (wratten op de penis of rond de vagina), wratten in het 
gezicht en wratten op slijmvliezen (zoals aan de binnenzijde van de mond, neus, 
anus, genitaliën, lippen, oren of vlak bij de ogen). Gebruik op deze gebieden kan 
brandwonden en blijvende littekens veroorzaken of resulteren in blindheid.  

•  Overschrijd bij het aanbrengen niet de aangegeven aanbrengduur van 20 
seconden voor gewone wratten en 40 seconden voor voetwratten. Druk de 
applicator bij het aanbrengen niet met kracht tegen de (voet)wrat. 

•  Gebruik dit middel niet als u de informatie op het busje of de informatie in deze 
gebruiksaanwijzing niet goed kunt lezen.

Gebruik Wortie® Wratten & Voetwratten verwijderaar alleen als u zeker weet dat 
uw huidaandoening een wrat (gewone wrat of voetwrat) is.

Raadpleeg bij twijfel uw huisarts. Als u een huidaandoening die geen wrat is toch 
behandelt met Wortie® Wratten & Voetwratten verwijderaar, duurt het langer 
voordat uw aandoening op de juiste manier behandeld wordt. Hierdoor zou de 
huidaandoening of -ziekte kunnen verergeren.

Vermijd contact met de ogen. Contact met de ogen kan blindheid veroorzaken. 
Daarom dient u na het aanbrengen van Wortie® Wratten & Voetwratten 
verwijderaar op de handen, niet in uw ogen te wrijven of uw ogen aan te raken. 
Mocht het middel toch in de ogen komen, spoel dan de ogen gedurende 15 
minuten met water en raadpleeg onmiddellijk uw huisarts. 

Niet inslikken. Het gas in dit middel is giftig en kan in het lichaam ernstige schade 
aanrichten. Als het middel toch is ingeslikt, raadpleeg dan onmiddellijk uw huisarts.

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Als u Wortie® Wratten & Voetwratten 
verwijderaar niet precies volgens de gebruiksaanwijzing gebruikt, als u het per 
ongeluk rechtstreeks op de gezonde huid om de wrat heen aanbrengt of als u het 
gebruikt op een huidaandoening die geen wrat is, kan dat ernstige brandwonden 
en blijvende littekens veroorzaken. 

Buiten het bereik van kinderen bewaren. Bevat kleine onderdelen. De 
aanwijzingen over het juiste gebruik van dit middel zijn voor kinderen niet goed te 
begrijpen. Dit middel is gevaarlijk als het wordt ingeslikt, ingeademd, aangebracht 
op de gezonde huid of is blootgesteld aan warmte.

E. Andere belangrijke informatie
Gebruik Wortie® Wratten & Voetwratten verwijderaar niet: 
•  als de kop van het busje na activering vast blijft zitten op stand ‘1’; en/of
•  als u bij het activeren geen sissend geluid (het vrijkomen van de aerosol) hoort;  

en/of
•  als het sissende geluid na activering blijft aanhouden; en/of
•  als de punt van het busje na activering niet koud wordt - na activering hoort er 

op de metalen punt een ijslaagje te verschijnen.
Als een van de bovenstaande situaties zich voordoet, werkt het busje mogelijk niet 
goed. Als het busje niet goed werkt, kan dat resulteren in letsel of onvoldoende/
onvolledige behandeling van de wrat.

•  De metalen punt is voorzien van een laagje nikkel. Nikkel kan een allergische 
reactie veroorzaken. 

•  Reinig de applicator na elk aanbrengmoment met een doekje met wat alcohol 
als de applicator door meerdere personen en/of voor meerdere wratten wordt 
gebruikt.

•  Laat de metalen punt na elk aanbrengmoment op kamertemperatuur komen 
voordat u de applicator opnieuw activeert voor gebruik op een andere wrat.

•  Behandel in geval van meerdere wratten op dezelfde vinger of teen maar één 
wrat per keer. Als er in een klein huidgebied meerdere wratten per keer worden 
bevroren, is het namelijk mogelijk dat het huidgebied daardoor langzamer of 
niet goed geneest. Behandel de overige wratten daarom allemaal apart, steeds 
met een tussenpoos van twee weken tussen de behandelingen.

•  Meestal is per wrat maar één behandeling nodig. Behandel elke wrat in totaal 
niet meer dan drie keer met Wortie® Wratten & Voetwratten verwijderaar. 
Raadpleeg uw huisarts als er na drie behandelingen geen verbetering is 
opgetreden. 

•  Breng Wortie® Wratten & Voetwratten verwijderaar niet samen met een ander 
middel tegen wratten aan. Het is namelijk niet bekend wat voor effect zulke 
combinaties kunnen hebben op uw huid. Gecombineerd gebruik kan ernstige 
brandwonden en blijvende littekens veroorzaken. 

•  Bij gewone wratten moet het pijnlijke/prikkende gevoel na de behandeling 
binnen enkele uren na het aanbrengen verdwijnen. Bij voetwratten kan het 
pijnlijke/prikkende gevoel 24 uur aanhouden. Neem contact op met uw huisarts 
als het vervelende of pijnlijke/prikkende gevoel langer aanhoudt dan 24 uur (voor 
zowel gewone wratten als voetwratten). Dat kan er namelijk op duiden dat het 
behandelde gebied te diep is bevroren en medische behandeling nodig kan zijn. 

•  Adem de aerosol/spray niet in en gebruik het middel alleen in een goed 
geventileerde ruimte. Inademing van de aerosol/spray kan giftig zijn.

Wratten & Voetwratten 
verwijderaar

Optimale bevriezing*
• Eenvoudig in gebruik
• Effectief en precies
• Beschadigt niet de omringende huid**



I. Gebruiksaanwijzing

Gewone wratten
1.  Verwijder de dop en zet het busje rechtop op een tafel of een vlakke ondergrond.
2.  Laat het busje tijdens deze stap rechtop staan (dus niet schuin houden). 

Houd de ring van het busje stevig vast tussen uw duim en wijsvinger, draai 
met uw andere hand de kop van het busje tegen de wijzers van de klok in en 
druk de kop daarna gedurende 3 seconden stevig in zonder daarbij de metalen 
punt aan te raken. Nu hoort u het activeringsgeluid (een sissend geluid).  
Duw de activeringskop niet langer dan 3 seconden naar beneden.

3.  Controleer of de kop automatisch terugdraait naar ‘0’ zodat het systeem wordt 
vergrendeld voordat u het middel aanbrengt. Wacht nu 2 seconden terwijl de 
metalen punt bevriest. 

4.  Houd de bevroren metalen punt nauwkeurig gedurende 20 seconden tegen de 
gewone wrat (handwrat).

Voetwratten
1.  Verwijder de dop en zet het busje rechtop op een tafel of een vlakke ondergrond.
2.  Laat het busje tijdens deze stap rechtop staan (dus niet schuin houden). 

Houd de ring van het busje stevig vast tussen uw duim en wijsvinger, draai 
met uw andere hand de kop van het busje tegen de wijzers van de klok in en 
druk de kop daarna gedurende 3 seconden stevig in zonder daarbij de metalen 
punt aan te raken. Nu hoort u het activeringsgeluid (een sissend geluid).  
Duw de activeringskop niet langer dan 3 seconden naar beneden.

3.  Controleer of de kop automatisch terugdraait naar ‘0’ zodat het systeem wordt 
vergrendeld voordat u het middel aanbrengt. Wacht nu 2 seconden terwijl de 
metalen punt bevriest. 

4.  Houd de bevroren metalen punt nauwkeurig gedurende 40 seconden tegen de 
voetwrat. 

Het is belangrijk dat de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing precies worden 
opgevolgd. Onzorgvuldig gebruik kan ertoe leiden dat het huidgebied te diep wordt 
bevroren, waardoor bij vingers of tenen de bovenste huidlaag blijvend beschadigd 
kan worden. Dit kan leiden tot blijvende littekens of zenuwbeschadiging.

J.  Nazorg
•  Houd het behandelde gebied schoon.
•  U mag gewoon douchen of zwemmen.
•  Zorg ervoor dat u niet aan het behandelde gebied peutert of krabt, want dat 

kan een infectie veroorzaken. 
•  Bescherm blaren zo nodig met verbandgaas of een steriele pleister.
•  Prik blaren niet door. Het doorprikken van blaren veroorzaakt pijn en kan tot 

infectie leiden.
•  Vermijd blootstelling van het behandelde gebied aan zonlicht, of gebruik een anti- 

zonnebrandmiddel met minimaal SPF 30, en probeer beschadiging van het be- 
handelde gebied zoveel mogelijk te voorkomen totdat het volledig genezen is 
(d.w.z. totdat de (voet)wrat is losgekomen en de huid weer de normale kleur heeft).

Wortie® Wratten & Voetwratten verwijderaar bevat:

•  Busje (50 ml) 
Ingrediënten: Dimethyl ether
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Het middel kan gebruikt worden tot de uiterste gebruiksdatum. Deze datum 
staat op de doos en op de onderzijde van het onder druk staande busje. 
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•  Was direct na het gebruik de handen (met uitzondering van behandelde 
huidgebieden, indien van toepassing). Als een behandeld huidgebied 
onmiddellijk na de behandeling gewassen wordt, kan dat onaangenaam zijn 
vanwege het pijnlijke/prikkende gevoel dat de behandeling kan veroorzaken.  
Een behandeld huidgebied kan gewassen worden zodra het pijnlijke/prikkende 
gevoel verdwenen is.

Zeer licht ontvlambaar. Inhoud onder druk. 

Houder onder druk: kan bij verhitting barsten. Ook na gebruik niet doorboren 
of verbranden. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete 
oppervlakken. — Niet roken. Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen 
spuiten. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50˚ C / 122˚ F. Tegen zonlicht 
beschermen en op een droge, koele plaats bewaren. Als het busje wordt doorboord 
of blootgesteld aan warmte, kan het exploderen en ernstig letsel veroorzaken. 

F. Weet u niet zeker of uw huidaandoening een wrat is?
Gebruik Wortie® Wratten & Voetwratten verwijderaar alleen als u zeker weet 
dat uw huidaandoening een wrat is. Raadpleeg bij twijfel uw huisarts. Als u 
een huidaandoening die geen wrat is toch behandelt met Wortie® Wratten & 
Voetwratten verwijderaar, duurt het langer voordat uw aandoening op de juiste 
manier behandeld wordt. Hierdoor zou u een ernstigere huidaandoening of -ziekte 
kunnen krijgen. Lees de tekst onder ‘Waarschuwingen’ en ‘Andere belangrijke 
informatie’ aandachtig door.

G. Hoe werkt Wortie® Wratten & Voetwratten verwijderaar?
•  Met Wortie® Wratten & Voetwratten verwijderaar bevriest u de (voet)wrat. 

Het bevriezingsproces begint enkele seconden nadat u de koude punt van de 
applicator tegen de wrat heeft geduwd (aangebracht). De behandelde huid 
wordt vervolgens wit. Het bevriezingsproces veroorzaakt daarbij een wat 
pijnlijk, jeukend en/of prikkend gevoel. Zodra u de applicator van de wrat heeft 
gehaald, krijgt de huid weer kleur en zal het pijnlijke, jeukende en/of prikkende 
gevoel snel afnemen en binnen enkele uren verdwijnen.

•  Als het huidgebied weer kleur heeft en op temperatuur is gekomen, kan er een 
rode verkleuring ontstaan even groot als het bevroren gebied. Binnen enkele 
dagen kan er, door de bevriezing, onder de wrat een blaar ontstaan. Deze blaar 
kan gevuld zijn met bloed. Een dergelijke blaar is niet altijd te zien. 

•  Na circa 10-14 dagen zal de bevroren huid met de behandelde wrat loslaten. 
Onder de blaar zal dan al nieuwe huid zijn aangemaakt.

**Nauwkeurigheid van het bevriezingseffect (indien juist toegepast)

Wortie bevriest alleen de
wrat of voetwrat zelf      

Wortie beschadigt niet de 
omringende huid

*Optimale bevriezing

                                                                                                       

Uit dermatologisch onderzoek 
blĳkt dat de wrat, na de behan-
deling minimaal 30 seconden 
onder het vriespunt moet 
blĳven voor maximaal effect. 
Wortie maakt dit waar.
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H. Bijwerkingen
•  Houd u zorgvuldig aan de aangegeven aanbrengtijd (20 seconden voor gewone 

wratten/40 seconden voor voetwratten) om plaatselijke weefselbeschadiging 
te voorkomen.

•  De kleur van de huid kan na het aanbrengen veranderen en daarbij wit tot 
rood worden. Onder de wrat kan een blaar ontstaan. Meestal ontstaat er een 
pijnlijk/prikkend gevoel dat tot enige uren aanhoudt. Neem contact op met uw 
huisarts als dit pijnlijke/prikkende gevoel de volgende dag (24 uur later) nog niet 
verdwenen is of als zich een ander probleem voordoet (bijvoorbeeld als blijkt dat 
het bevroren huidgebied groter is dan de wrat of als er gevoelsverlies optreedt). 
Het is normaal dat het behandelde gebied enkele dagen extra gevoelig is.

•  Nadat de (voet)wrat is losgekomen, kan er op die plek pigmentverlies of een 
klein litteken ontstaan.

•  Na enkele dagen kunnen er in het midden van de behandelde wrat zwarte 
stipjes verschijnen. 

•  Bij toepassing van cryotherapie voor het bevriezen van wratten kan een 
brandwondje ontstaan. Dat komt door de lage temperatuur die nodig is om de 
wrat te bevriezen. Raadpleeg uw huisarts als de behandeling meer ongemak 
oplevert dan te verwachten was.


