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A kockázatokról
olvassa el
a használati útmutatót,
vagy kérdezze meg
kezelőorvosát!

Egyszerű és kényelmes megoldás
vírusos szemölcsök kezelésére
• mindössze hetente 1x
• hatásos
• gazdaságos
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•	egyszerűen és biztonságosan használható:
könnyen és pontosan felvihető az applikátor
segítségével
•	biztonságosan tárolható - a gyermekbiztos
zárnak köszönhetően
Heti egyszeri használat mellett a termék
a legtöbb esetben 5 hét alatt elmulasztja a
szemölcsöt.
A készítményt kizárólag kézen és lábon található közönséges szemölcsök eltávolítására
használja! Az arcon és genitális területeken
lévő szemölcsökkel kezelését bízza orvosra!

•	Ne járjon mezítláb!
•	Tartsa szárazon lábait!
•	Ügyeljen az egészségére, erősítse immun
rendszerét!
•	Mindig a saját törölközőjét, ollóját és pipere
cikkeit használja!
•	Nedves helyeken, mint pl. nyilvános uszoda,
szauna, hordjon papucsot!
•	Fürdés vagy zuhanyzás után törölje alaposan
szárazra lábait!
•	Használjon megfelelően szellőző lábbelit!
•	Ápolja bőrét megfelelő krémekkel, ezáltal
növelve annak védekezőképességét a víru
sokkal szemben!

Orvostechnikai eszköz

Az Acetocaustin használatának előnyei:

Néhány tipp a szemölcsökkel
szembeni védekezéshez
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kátorral vigyen fel egy kis mennyiségű Aceto
caustint a szemölcs felületére és hagyja meg
száradni.
Egy hét alatt a szemölcs felső felülete felol
dódik és a keletkező var egy tapasz segítségé
vel könnyen eltávolítható.
A készítmény csak a szemölcs felső rétegét
oldja, így előfordulhat, hogy a kezelést meg
kell ismételni – amíg a szemölcs teljesen el
nem múlik.

A szemölcsöket vírusok okozzák.
Életében legalább egyszer majdnem mindenki
találkozik szemölccsel – leginkább gyermekkor
ban. Szemölcsök a test bármely részén megje
lenhetnek: homlokon, orcán, karon, lábon és
a genitális területeken is.
A szemölcsök általában
ártalmatlan bőrkinövések,
amiket vírus okoz (leggyakoribb a HPV - Human
Papillomavirus csoportjába tartozó mintegy 100
vírustörzs valamelyike).
A fertőzést követően több
hét (első alkalommal akár
évek) elteltével jelennek
meg a szemölcsök. Normál állapotban bőrünk
védett a vírusok támadásaival szemben, de ha
megsérül vagy immunrendszerünk legyengül,
a szemölcsvírus sokkal könnyebben tudja meg
támadni a bőrsejteket.

Tények a szemölcsökről:
•	A felnőttek szervezete immunitást fejleszthet ki
a szemölcsvírusok ellen – megakadályozva
ezzel az újrafertőződést.
•	A fertőzés veszélye megnő, amennyiben a bőr
védekezőképessége gyengül. pl. izzadás, hi
deg, bőrsérülés, rossz vérkeringés.
•	A vérző szemölcsök rendkívül fertőzőek, így
nagyon fontos, hogy ne vakarja el a sze
mölcsöt!

•	Esendőbbek a fertőzéssel szemben az ún.
atopiás dermatitisben (bőr érzékenységével,
szárazságával járó betegség), szénanáthában,
asztmában szenvedők.
A HPV által okozott szemölcsök típusai:
•	közönséges szemölcs (verruca vulgaris) – tipi
kusan ujjakon, kézháton jelenik meg, nem
okoz fájdalmat
•	talpi szemölcs (verruca plantaris) – általában
a bőr mélyebb rétegei felé nő, járáskor ese
tenként fájdalmat okozva
•	lapos- vagy futószemölcs (verruca plana) – karon
és arcon, csoportosan megjelenő szemölcs,
rendszerint gyerekeknél jellemező
•	lógó szemölcs (verruca filiformes) - általában
az arcon, nyakon, szemhéjakon, valamint
a hajlatok (hónalj) vékony bőrén jelentkezik:
apró, vékony, halványbarna szarunövedék

Szemölcsök kezelése:
Szakorvosnál történhet
•	fagyasztásos eljárással (krioterápia),
•	égetéssel (elektromos vagy lézeres koagulálás)
•	sebészeti úton is eltávolíthatóak.
Ezen eljárások hátrányai:
•	a fagyasztásos égetéses ill. a sebészeti sze
mölcs eltávolítás hegesedést okozhat
•	többször kell ellátogatnunk az orvoshoz,

gyakran csak hosszú várakozási idővel ka
punk időpontot
•	fájdalmasak
•	bőr elszíneződést okozhatnak
•	az orvoslátogatás félelmet ébreszt – főleg
a gyerekek számára

A közönséges szemölcsök otthon
is kezelhetőek!
A közönséges szemölcsök otthon is kezelhető
ek ecetsavat tartalmazó készítményekkel, mint
pl. az Acetocaustin.
Az otthoni kezelés előnyei:
•	nincs hosszú várakozási idő
•	a szemölcs rétegről-rétegre teljesen eltávolít
ható – fájdalommentesen és hegesedés nélkül.
Amennyiben az otthoni kezelést illetően bármi
lyen kétely merül fel önben, keresse fel orvosát!

Szemölcsök kezelése
Acetocaustinnal
A kezelés megkezdése
előtt a szemölcs körüli
egészséges bőrfelületet
kenje be vastagon jól
tapadó, viszkózus kenőcscsel (például vazelinnel
vagy cinkpasztával), hogy
megvédjük az Acetocaustin maró hatásától.
Ezt követően az appli

