
Excilor® WRATTENBEHANDELING
Lees vóór gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door. 
Het flesje bevat een effectieve maar bijtende gel. Voor 
een succesvolle behandeling, volg alle stappen in deze 
gebruiksaanwijzing nauwkeurig.  Bewaar de gebruiksaanwijzing 
om deze later nog te kunnen raadplegen. Bij vragen neem 
contact op met de huisarts of apotheek.

HOE WERKT EXCILOR® WRATTENBEHANDELING?

Excilor® Wrattenbehandeling bevat een gel, gebaseerd op het actieve 
medische ingrediënt TCA-Active™ dat er voor zorgt dat de getroffen huid 
gaat vervellen. De verdikte huid van de wrat én het virus dat de wrat 
veroorzaakt worden verwijderd en nieuwe gezonde huid zal verschijnen. 
Excilor® Wrattenbehandeling is een medisch hulpmiddel voor het snel en 
effectief verwijderen van wratten (m.u.v. steelwratjes en waterwratjes) op 
handen en voeten.

BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR GEBRUIK VAN EXCILOR® 
WRATTENBEHANDELING

-  ALLEEN te gebruiken bij wratten op handen en voeten.
-  Niet gebruiken op bebloede, geïrriteerde, jeukende, opgezwollen of 

ontstoken huid.
-  Niet gebruiken bij steelwratjes, waterwratjes, ouderdomswratten, 

moedervlekken, donker gekleurde plekken op de huid, sproetjes of 
beschadigde huid.

- Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

Bij twijfel over de wrat, neem contact op met de huisarts.

 Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

-  Excilor® Wrattenbehandeling bevat een bijtende gel. 
ALLEEN te gebruiken op wratten op handen en voeten. Breng de gel 
niet aan op de gezonde huid rondom de wrat.

-  Gebruik alleen de bijgeleverde wattenstaafjes voor precieze behandeling.

-  Indien de gel toch in aanraking komt met de gezonde huid, was de huid 
onmiddellijk met veel zeep en water om irritatie of branderig gevoel 
van de gezonde huid te voorkomen. Gebruik vaseline om de huid 
rondom de wrat te beschermen voordat de gel wordt aangebracht. Vraag 
om hulp indien het lastig is om de gel precies aan te brengen op de wrat, 
bijvoorbeeld op de voetzool.

-  Test het product eerst op één wrat voordat meerdere wratten behandeld 
worden.

-  De behandelde huid niet blootstellen aan zonlicht, totdat de huid volledig 
is hersteld. Dit kan 4 tot 6 weken duren. Verkleuring van de huid (hyper- of 
hypopigmentatie) kan voorkomen bij vroegtijdige blootstelling aan zonlicht.  

-  Niet aan de behandelde huid krabben of voelen aangezien een wrat 
besmettelijk is. Het korstje niet er af krabben, deze valt er vanzelf af.   

-  Voorkom contact met de ogen en slijmvliezen. Indien de gel toch in contact 
komt met de ogen of slijmvliezen, direct uitspoelen met veel water en 
raadpleeg direct een arts. 

-  Voor persoonlijke hygiëne dient het wattenstaafje door slechts één enkele 
gebruiker te worden gebruikt. Gooi na elke behandeling het wattenstaafje 
weg.

-   Vermijd contact met sieraden, kleding, stof of meubels aangezien de gel 
deze kan beschadigen. 

-  Na gebruik kan een kleine hoeveelheid gel op het wattenstaafje 
achterblijven. Gooi het wattenstaafje daarom ook met voorzorg weg.

-  Voorzichtigheid is geboden bij het openen en sluiten van de dop van het 
flesje. 

-   Neem contact op met de huisarts: 
• Indien de wrat niet is verwijderd na 4 behandelperiodes (4 weken).  
• Bij roodheid, irritatie of pijn. 

VOOR WIE IS EXCILOR® WRATTENBEHANDELING 

Excilor® Wrattenbehandeling kan gebruikt worden door volwassenen 
en kinderen vanaf 4 jaar. Volwassenen dienen de gel aan te brengen bij 
kinderen. Bij kinderen kan de gel 1 keer per dag op de wrat aangebracht 
worden, zie instructies bij HOE EXCILOR® WRATTENBEHANDELING TE 
GEBRUIKEN? 

Bij zwangerschap, borstvoeding, diabetes, slechte bloedcirculatie of 
huidaandoening, raadpleeg de huisarts vóór gebruik van dit product. 

HOE EXCILOR® WRATTENBEHANDELING TE GEBRUIKEN?

Klaarmaken voor de behandeling

1.  Tijdens de behandeling: het flesje niet in de hand vasthouden maar deze 
op een stabiele ondergrond plaatsen tijdens de complete behandeling. 

2.  Om de veiligheidsdop te verwijderen, duw de dop omlaag en draai de dop 
tegen de klok in om het flesje te openen. 

Bij eerste gebruik: probeer het product eerst op één wrat voordat meerdere 
wratten behandeld worden om het effect op de huid te testen. Behandel de 
overige wratten alleen als er geen bijwerkingen zijn opgetreden (meestal 
binnen 5 dagen). Indien meerdere wratten dicht bij elkaar liggen (binnen 
1 cm), wacht dan totdat de huid weer normaal is voordat de andere wrat 
behandeld wordt (dit kan tot 6 weken duren). 

Behandeling aanbrengen

1.  Doop het wattenstaafje in de gel in het flesje.

2.  Raak voorzichtig 1 tot 2 keer de wrat aan met het wattenstaafje totdat 
de wrat volledig bedekt is. Vermijd het aanraken van de gezonde huid 
rondom de wrat. 

3.  Indien de gel toch in aanraking komt met de gezonde huid, was de huid 
onmiddellijk met veel zeep en water om irritatie of branderig gevoel te 
voorkomen. Gebruik vaseline om de huid rondom de wrat te beschermen 
voordat de gel wordt aangebracht. Vraag om hulp indien het lastig is om 
de gel precies aan te brengen op de wrat, bijvoorbeeld op de voetzool. 

4.  Laat de gel 10-15 minuten drogen voordat sokken, schoenen of 
handschoenen worden aangetrokken. 

5.  Gooi het wattenstaafje voorzichtig weg en draai de dop van het flesje 
stevig dicht.

Herhaal de behandeling 2 keer per dag, 4 dagen achter elkaar. Bij 
kinderen met kleine wratjes de gel 1 keer per dag aanbrengen. 

Na de behandeling:

1.  De behandelde huid niet blootstellen aan zonlicht, totdat de huid 
volledig is hersteld.

2.   Indien de wrat niet volledig verwijderd is, herhaal de behandeling met 
een rustpauze van 4 dagen. Indien nodig, mag de behandeling tot 4 keer 
herhaald worden om de wrat volledig te verwijderen. 

Belangrijk: wanneer de behandelde wrat is bedekt met eelt, wordt het 
aanbevolen om de hand of voet eerst in warm water te weken en het eelt 
zoveel mogelijk te verwijderen met een vijl voordat met de behandeling 
wordt gestart. 



WAT TE VERWACHTEN NA GEBRUIK VAN EXCILOR® 
WRATTENBEHANDELING 

Direct na de behandeling kan een wit laagje tevoorschijn komen. Tijdens de 
behandeling zal de huid donkerder worden en gaan vervellen en wordt er een korstje 
gevormd.  Vervellen is een natuurlijk proces en zal 1 tot 2 weken duren. Vernieuwde 
huid zal gladder aanvoelen en in het begin lichtroze zijn. In de weken daarna zal de 
huid zijn natuurlijke kleur weer terug krijgen. 

HOE HERKEN IK EEN WRAT?

Wratten* (verruca vulgaris) en voetwratten (verruca plantaris) verschijnen op de huid 
als kleine, ruwe ‘bloemkoolachtige’ vergroeiingen, veroorzaakt door het Humaan 
Papillomavirus (HPV) virus. Wratten* komen het meeste voor op handen, vingers 
en tenen.  Voetwratten daarentegen op voetzolen en hielen. Voetwratten zijn platter, 
harder en kunnen pijnlijk zijn tijdens het lopen of staan. Beide typen wratten zijn zeer 
besmettelijk. Bij twijfel, raadpleeg de huisarts vóór gebruik.                     
*m.u.v. steelwratjes en waterwratjes.

COMBINEREN MET ANDERE BEHANDELINGEN EN/OF MEDICIJNEN

Niet gebruiken in combinatie met andere wratbehandelingen. Er zijn geen interacties 
met medicijnen bekend, mits dit product volgens de gebruiksaanwijzing wordt gebruikt. 

WAT ZIJN MOGELIJKE BIJWERKINGEN?

Bij gebruik op gezonde huid kan een stekend, lichtbranderig of pijnlijk gevoel 
optreden wat de huid kan beschadigen. Indien een bijwerking wordt ervaren, moet 
de behandeling direct worden stopgezet. Was de huid met zeep en water om irritatie 
te voorkomen. 

Complicaties komen zelden voor. Het optreden van een permanente vlek of litteken 
is extreem uitzonderlijk. In de meeste gevallen ontstaat dit door een infectie van de 
huid of een verstoorde wondheling. Indien dit wel voorkomt, direct de behandeling 
stopzetten en contact opnemen met de huisarts.

WAT ZIJN DE INGREDÏENTEN?

TCA-Active™ (trichloorazijnzuur), Carbopol, Aqua.

HOE TE BEWAREN?

 Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

  Het product donker en op kamertemperatuur (15-25 °C) in de originele 
verpakking bewaren. Gooi het wattenstaafje voorzichtig weg en draai na 
gebruik de dop van het flesje stevig dicht.

  Niet gebruiken na de houdbaarheidsdatum, vermeld op het flesje en 
verpakking. Na openen is het product nog 6 maanden houdbaar.

WAT ZIT ER IN DEZE VERPAKKING?

Flesje 4 ml Excilor® Wrattenbehandeling* met veiligheidsdop voor kinderen.                       
Gebruiksaanwijzing.
Zakje met 32 wattenstaafjes voor eenmalig gebruik.                     

*Maximale behandelduur: 4 periodes van 4 dagen.

De gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in december 2018.
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Distributeur: 
Vemedia B.V.                                                                                       
Verrijn Stuartweg 60                                                                          
1112 AX Diemen                                                                                 
Vemedia Informatielijn:  
0900-2333666  
www.vemedia.nl 


