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O QUE NECESSITA SABER ANTES DE UTILIZAR 
EXCILOR® TRATAMENTO  ANTI-VERRUGAS 2 EM 1

Não utilizar Excilor Tratamento anti-verrugas 2 em 1:
-    Se a verruga estiver localizada numa zona que não seja 
nos pés ou mãos ;

-  Em pele a sangrar, irritada, inflamada ou que apresente  
algum sinal de inflamação, como comichão ou inchaço

-  Em papilomas, sinais, manchas negras, sardas, verrugas 
de agua (molluscus contagiosus), queratose seborreica 
(verruca seborreica) ou pele a descamar 

-  Se não tiver a certeza que se trata de uma verruga 
-  Se tem hipersensibilidade a algum dos ingredientes. 

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES DE USO 
 1.  Exclusivamente para verrugas situadas nas mãos e 

nos pés.                                                                                             
 2.  Não engolir ou inalar o agente congelante, utilizar 

apenas em zonas bem ventiladas.
 3.  Utilizar apenas em combinação com a esponja que 

acompanha o produto.
 4.  Não exercer demasiada pressão quando se aplica a 

esponja na verruga.
 5.  Numa verruga normal, aplicar a esponja durante 

um máximo de 20 segundos. Numa verruga plantar 
aplicar durante um máximo de 40 segundos. (Ler  a 
secção O QUE É UMA VERRUGA?)

 6.  Não ponha a esponja na área em redor da verruga.
 7.  As esponjas são para uma única utilização. 
 8.  O agente congelante é inflamável e pode causar 

queimadura de gelo na pele sã.
 9.  Não coloque o reservatório de crioterapia perto do 

rosto, nem sobre partes do seu corpo ou roupa.
 10.  Manter longe de chama aberta, fontes de ignição, 

fontes de calor, luz solar direta e fontes electrostáticas 
ou elétricas. Não expor o dispositivo a temperaturas 
superiores a 50°C.

 11.  Não fume nem tenha cigarros acesos por perto.
 12.  Não perfurar nem queimar o reservatório de 

crioterapia, mesmo depois da sua utilização.
 13.  O gel de tratamento contém um ácido corrosivo.
 14.  Evitar o contacto com os olhos e as membranas 

mucosas. No caso do gel entrar em contacto acidental 
com os olhos ou as membranas mucosas, enxague 
com água abundante e procure assistência médica.

 15.   Evite o contacto com a pele sã que rodeia a verruga. 
Pode usar uma pomada como vaselina para proteger 
a zona circundante antes de aplicar o gel.

 16.  Se o gel entrar em contacto com a pele sã, limpe a 
zona imediatamente com água e sabão para 
prevenir a irritação ou queimadura da pele sã.

 17.   Se tiver dificuldades em aplicar o gel com precisão, por 
exemplo na planta do pé, peça ajuda.

 18.  Evitar o contacto do gel com a roupa, joias, tecidos ou 
móveis porque podem danificá-los.

 19.  Lave as mãos (exceto na zona tratada) imediatamente 
depois da utilização. Se tratou uma verruga nas mãos, 
espere 5 minutos.

 20.  Depois da utilização, pode haver pequenos resíduos 
de gel de tratamento no dispositivo, pelo que se 
recomenda precaução ao fechar e abrir de novo o 
dispositivo.

 21.  Não exponha a zona tratada à luz solar até que a 
pele tenha voltado à normalidade. Pode demorar  4 
a 6 semanas. Pode ocorrer  hiperpigmentação ou 
hipopigmentação da pele devido a exposição à luz 
solar.

 22.  Não toque nem esfregue a pele tratada, porque uma 
verruga é contagiosa. Não retire a crosta porque ela 
deve cair por si.

23.  Para manter a higiene pessoal, o tratamento apenas 
deve ser utilizado por uma única pessoa.

24.    Consulte o seu médico se:
• persistir a sensação de ardor;
•  a verruga não tiver desaparecido depois de 3 ciclos 
de tratamento;

•  notar irritação, vermelhidão ou dor.

QUE RESULTADOS ESPERAR? 
Durante o tratamento, forma-se um calo (camada 
endurecida da pele) na zona da verruga tratada. 
Este calo vai-se desgastar de forma gradual. Uma 
borbulha, passível de não ser visível a olho nú, poderá
aparecer debaixo da verruga. À medida que isto ocorre, 
a pele engrossada da verruga e o seu vírus causador
irão desaparecer ou cair.
Para verificar se a verruga  desapareceu, pode molhar 
a área tratada com água morna durante 5 minutos 
e esfregar o calo cuidadosamente com uma lima. 
Se a pele não apresentar pequenos pontos negros 
(pequenos vasos sanguíneos, típicos de uma verruga), 
significa que a verruga  desapareceu.
O calo não é uma verruga. O calo pode existir durante 
algumas semanas  antes de se ver o resultado ótimo.
A pele renovada vai-se apresentar mais lisa, 
ligeiramente rosada e retomará a sua cor natural nas 
semanas seguintes.

O QUE É UMA VERRUGA?
As verrugas comuns (verruca vulgaris) e as verrugas 
plantares (verruca plantaris) aparecem na pele 
como pequenos tumores semelhantes a uma couve 
flor, causados por infeção pelo vírus do papiloma 
humano (VPH). As verrugas comuns apresentam-se 
principalmente nas  mãos, nos dedos das mãos ou dos 
pés. As verrugas plantares crescem principalmente 
nas plantas dos pés ou nos calcanhares e tendem a ser 
mais planas, mais duras e frequentemente sensíveis/
dolorosas quando se caminha ou se está de pé. Ambas 
são altamente contagiosas e três em cada quatro pessoas 
são afetadas durante a sua vida.

COMO FUNCIONA EXCILOR® TRATAMENTO ANTI-
VERRUGAS 2 EM 1?
Excilor® tratamento anti-verrugas 2 em 1  é um dispositivo 
médico  para o  tratamento eficaz e rápido das verrugas 
comuns e das verrugas plantares. Excilor® tratamento 
anti-verrugas 2 em 1 contém um produto com um agente 
de congelação, e um produto com um gel, baseado no 
princípio activo TCA-Active™, que combina a crioterapia 
e o tratamento com gel num único dispositivo. Ao atuar 
na verruga tanto congelando rapidamente o núcleo da 
verruga como descamando a pele infetada,  combinam-
se os dois tratamentos de verrugas mais utilizados para 
obter resultados mais rápidos. Tanto a pele engrossada 
da verruga como o seu vírus causador são eliminados e 
irá aparecer nova pele sã. 

COMBINAÇÃO COM OUTROS TRATAMENTOS E/
OU MEDICAMENTOS
Não usar com outros tratamentos anti-verrugas.
Não se conhecem interações com medicamentos, 
se utilizado de acordo com as instruções.

QUEM PODE UTILIZAR EXCILOR® TRATAMENTO 
ANTI-VERRUGAS 2 EM 1?

EXCILOR® TRATAMENTO ANTI-VERRUGAS 2 EM 1 
pode ser utilizado por adultos e crianças  a partir dos 

4 anos de idade. Os adultos devem aplicar o tratamento 
nas crianças.
As pessoas diabéticas, com má circulação, ou com 
doenças de pele  e as mulheres grávidas ou a amamentar 
devem consultar o médico antes de utilizar este produto.

QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS EFEITOS 
SECUNDÁRIOS?
Quando se usa sobre a pele sã, podem aparecer picadas, 
sensação de ardor ligeiro ou  de dor na zona tratada, o 
que pode causar dano na pele. No caso destes sintomas 
persistirem até à aplicação seguinte, deve interromper o 
tratamento.

•  As complicações são pouco frequentes. É extremamente 
raro que se produza uma marca ou cicatriz permanente. 
Isso pode estar relacionado principalmente com uma 
anomalia, como  transtornos de cicatrização ou uma 
infeção. Se tal suceder, consulte o seu médico.

•  Como com todos os métodos de congelação, a pele pode 
ficar branca temporariamente.

•  A aplicação do agente de congelação pode causar uma 
sensação de picada, comichão ou dor durante e após 
a congelação, que diminui rapidamente após a zona 
descongelar.

•  A sobre exposição ao produto congelante pode danificar 
as camadas superiores da pele, produzindo cicatrizes e/
ou levando a dano do nervo.

QUAIS SÃO OS INGREDIENTES?
Cryo-Active™, TCA-Active™ (baseado no ácido triclo-
roacético), Carbopol, Água.

CONSERVAÇÃO

Manter fora do alcance das crianças.

Conservar na embalagem original a uma 
temperatura ambiente (15-25 °C) e proteger da 
luz solar.

Manter longe de chama aberta, fontes de 
ignição, fontes de calor, luz solar direta e 
fontes electrostáticas ou elétricas. Não expor o 
dispositivo a temperaturas superiores a 50°C.

Limpar cuidadosamente a ponta do aplicador de gel com 
um lenço de papel depois de cada utilização e bloquear o 
dispositivo.
Não utilizar depois da data de validade impressa no 
dispositivo e na caixa exterior. Depois da primeira abertura, 
o produto tem uma vida útil de 6 meses, não exceder a 
data de validade.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
-  Um dispositivo que contém 2 produtos:
 •  um reservatório criogénico de 11,5 ml com suporte de 

esponja e esponja 
 • um aplicador de gel TCA-Active™ de 1 ml

- Saqueta com 5 esponjas de aplicação
- Instruções de utilização

COMO UTILIZAR EXCILOR® TRATAMENTO 
ANTI-VERRUGAS 2 EM 1?
Ver parte posterior das instruções de utilização ➡

Em caso de dúvida, consulte o seu médico 
ou farmacêutico.

0-4

25 °C
15 °C

Crianças: 1 vez por dia

Adultos: 2 vezes por dia

2 3 4 5

  Produto 1: 
CRIO

Produto 2: 
GEL APLICADOR

2 PRODUTOS / 1 DISPOSITIVO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 
ANTES DE INICIAR A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

Aplicador de gel

Apenas Dia

1

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES 
ANTES DE INICIAR A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO

2 PRODUTOS / 1 DISPOSITIVO

Suporte da esponja

Reservatório

de Crioterapia

Dia Dia Dia Dia
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COMO UTILIZAR EXCILOR® TRATAMENTO ANTI-VERRUGAS 2 EM 1?   

Dia 1: Aplicar a crioterapia . Adultos e crianças: uma única vez.
Dia 2, 3, 4, 5: Aplicar o gel de tratamento  . Adultos: 2 vezes por dia; crianças de 4 a 12 anos: 1 vez por dia.

Quando se usa pela primera vez, tratar apenas uma verruga antes de tratar as verrugas múltiplas, para experimentar o efeito sobre a sua pele. Começar a tratar outra verruga 
apenas se não teve qualquer efeito secundario (normalmente dentro de 5 dias). Se tiver verrugas múltiplas perto umas das outras (dentro de 1 cm), esperar até que a pele tenha 
regressado à normalidade antes de tratar outra verruga (pode demorar até 6 semanas).

Se a verruga não desaparecer por completo, o tratamento pode repetir-se até 3 vezes. Repetir o programa de tratamento completo depois de um mínimo de 4 dias até 
1 semana de descanso. Ver O QUE ESPERAR? para ajudar a avaliar se a sua verruga desapareceu completamente.

Nota: Quando se trata uma verruga coberta de calosidades,  aconselha-se molhar primeiro o pé em água morna durante 5 minutos e esfregar o calo cuidadosamente com 
uma lima antes do tratamento.

Dia 1 - Crioterapia ı Produto 1 Dia 2, 3, 4, 5 - GEL ı Produto 2

                    0086

vídeo de 
instruções

PREPARAR-SE PARA O TRATAMENTO: PREPARAR-SE PARA O TRATAMENTO:

DEPOIS DO TRATAMENTO:

DEPOIS DO TRATAMENTO:

APLICAR O TRATAMENTO:
NOTA: Ler os passos 4-8 antes de iniciar ! Usar um Cronómetro.

APLICAR O TRATAMENTO:
NOTA: Ler os passos 3-8 antes de proceder. 
Usar um Cronómetro.

1.   Ler completamente as instruções de utilização 
ou ver o vídeo. Retirar o autocolante de 
segurança

2.  - Manter o aplicador em posição vertical. 
-  Rodar no sentido dos ponteiros do 

relógio.  
-  Fazer um clic com uma breve pausa para 

distribuir o gel até à ponta.
-  Limpar a ponta e fazer um único clic para 

obter a dose exata.

NOTA: Quando utilizar pela primeira vez, pode 
necessitar de várias voltas completas (até 8) 
para acumular pressão suficiente para romper 
o selo e libertar o gel na ponta.

1.   Abrir o produto 2.
Alinhar  com  e puxar para abrir.

3.  Verificar a esponja no interior 

NOTA: Se utilizar pela segunda vez, colocar a 
esponja nova no suporte preto da esponja. Não 
reutilizar a esponja.

3.  Aplicar apenas uma gota (um clic) sobre 
a verruga. Se uma gota não cobrir toda a 
verruga, aplicar outra gota de gel.

Se o gel corrosivo entrar 
acidentalmente em contacto 
com a pele sã, lavar toda a 
zona imediatamente com 
água e sabão para evitar 
irritações ou queimaduras da 
pele sã.

4.  Esperar 10-15 minutos antes de calçar 
meias, sapatos ou luvas.  

5.  Limpar a ponta com um lenço de papel.

7.  Evitar a exposição ao sol durante 4 a 6 semanas.

8.  Repetir o tratamento 2 vezes por dia 
durante 4 dias. 

NOTA: Em crianças de 4 a 12 anos, 
aplicar o gel apenas 1 vez por dia.

6.    Volte a bloquear o dispositivo.

Rodar 

4.   Estabilizar sobre a mesa durante todo o 
procedimento.

6.  PRESSIONAR FIRMEMENTE durante 1 segundo. 
Depois, levante o suporte preto da esponja do 
reservatório azul de crioterapia.

NOTA: Se carregar durante demasiado 
tempo, o dispositivo pode verter um  líquido 
frio inofensivo. 
Este é muito frio, mas inofensivo. Lavar 
imediatamente se entrar em contacto com  
pele sã.

7.   ESPERAR 20 segundos até que se alcance 
a temperatura ótima. Vão aparecer gelo e um 
condensado inofensivos.

9.  Esperar 2 minutos antes de usar um lenço 
de papel para retirar a esponja e deitar fora.

NOTA: Para tratar outra verruga repetir o passo 3.

10.  Volte a bloquear o dispositivo.
Rodar até    se ouvir um clic.
Não pressionar para baixo.

8.  PRESSIONAR LIGEIRAMENTE 20 segundos 
sobre a verruga.

NOTA: 40 segundos nas verrugas dos pés com 
pele grossa ou com calosidades. 

5.  Alinhar os símbolos . 
Não rodar nem pressionar para baixo. 

2.  Abrir o produto 1. Rodar .
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