•	Nokta hassasiyeti ile dondurma
•	Etkin, kolay ve hızlı
•	Komşu deri bölgeleri korunur
•	Doktorlar tarafından uygulanan etkinliği
kanıtlanmış yöntem

Siğilleri ve ayak siğillerini
yok eder

Wortie® nedir ve ne için kullanılır?
Wortie® doktorlar tarafından kullanılan kriyoterapi yöntemine benzeyen, yaygın siğillerin
ve ayak tabanı siğillerinin (tiken siğilleri) dondurulması için kolaylıkla uygulanabilen
bir üründür. Siğiller ve ayak tabanı siğilleri, insan papilloma virüsü (HPV) ile enfeksiyon
sonucunda oluşan küçük cilt yumrularıdır.
Yaygın siğiller genellikle parmaklarda, el üzerinde, dizlerde ve dirseklerde görülürler.
Bunlar sert, karnabahara benzer yapılarıyla kendilerini belli ederler. Siğil virüsü oldukça
bulaşıcıdır ve enfekte alana doğrudan temas yoluyla insandan insana aktarılabilir.
Ayak tabanı siğilleri (tiken siğilleri) yaygın siğillerle büyük benzerlik gösterirler, ancak
bunlar sadece ayak tabanında veya ayak parmaklarının altında oluşurlar. Bunlar genellikle
ağrılıdırlar ve merkezinde siyah noktalar olan, küçük, beyaz halkalar şeklinde görünürler.
Ayak tabanı siğilleri de bulaşıcıdır ve enfekte alanın, zemin gibi ıslak bir yüzeyle teması
sonucu bulaşabilirler.
Wortie® nasıl işlev görür?
Eşsiz, patentli hassas aplikatör sayesinde siğiller ve ayak tabanı siğilleri hedefe yönelik
olarak dondurulmaktadır. Yuvarlatılmış metal uç siğillerin nokta hassasiyeti ile
dondurulmasını garanti etmektedir. Böylece derinin komşu, sağlıklı bölgeleri yanlışlıkla
dondurmadan korunur ve tedavi daha acısız gerçekleştirilir.

Hassas aplikatör

/ ayak tabanı siğili hedefe yönelik olarak dondurulur
•• Siğil
Siğiller mükemmel bir şekilde yok edilir
• Cilt ile gaz arasında doğrudan temas gerçekleşmez

Siğillerin veya ayak tabanı siğillerinin tedavisinde uygulama gerçekleştirilen alan geçici
bir süre beyaz bir renk alabilir. Tedavi edilen alanda donma etkisi kaybolunca deri tekrar
pembeleşir. Dondurma işlemi sebebi ile siğilin altında kabarcık oluşumu gerçekleşebilir.
Uygulamayı takip eden 10-14 gün içinde siğil yavaş yavaş kaybolur veya düşer ve bunun
yerini yeni, sağlıklı deri alır. Siğili başarılı bir şekilde yok etmek için genellikle bir uygulama
yeterlidir. Buna rağmen ikinci bir uygulamanın gerekli olması halinde uygulamayı en erken
14 gün sonra tekrarlayabilirsiniz.
Wortie® ile başka siğillere veya ayak tabanı siğillerine uygulama yapmadan önce, her
kullanım sonrasında metal ucun oda sıcaklığında 20 dakika boyunca ısınmasını bekleyin.
Wortie®’yi kullanmadan önce siğili birkaç dakika sıcak suda bekleterek yumuşatmak
faydalı olabilir. Böylece muhtemelen siğilin üzerinde oluşmuş olan nasıra daha kolay
nüfuz edilecektir.
Neden Wortie®?
Wortie® yaygın siğillerin ve ayak tabanı siğillerinin (tiken siğilleri) hızlı ve etkin bir şekilde
yok edilmesi için hassas aplikatöre sahip patentli bir teknoloji kullanmaktadır.
Wortie® hızlı bir şekilde kullanıma hazırdır
Wortie® uygulamaya hazır bir şekilde ambalajlanmıştır ve derhal kullanıma hazırdır.
Böylece küçük süngerlerle veya küçük parçalarla zahmetli uğraşılar ortadan kalkar.
Wortie®’yi ambalajından çıkardıktan birkaç saniye sonra siğili tedavi edebilirsiniz.
Wortie® etkindir ve güvenli bir uygulama sunar
Eşsiz hassas aplikatör sayesinde siğil hızlı bir şekilde tedavi edilebilir. Ayrıca sıvı gaz
doğrudan deriye temas etmez. Soğuk, metal bir uç ile deriye iletilir. Böylece tedavi
esnasında dondurma performansı, uygulanan basınçla duruma göre ayarlanabilir. Kuvvetli
basınç uygulandığında metal ucun büyük bir kısmı deriye temas eder ve böylece cildin
daha geniş bir bölümü dondurulur. Aplikatör sadece hafifçe bastırılırsa deriyle temas alanı
daha küçüktür. Böylece daha küçük siğiller de kolaylıkla ve neredeyse acısız olarak tedavi
edilebilir.
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Döner başlığı
I konumuna getirin ve
bunu 3 saniye boyunca
aşağı bastırın. (bir ıslık
sesi duyacaksınız.)

3 Hassas aplikatörün

metal ucu donana kadar
2 Sn. bekleyin.

4 Daha sonra
siğili hedefe yönelik
ve etkin bir şekilde
dondurmak için
metal ucu siğilin
üzerine yerleştirin.

Sn.

Sn.

3 Sn.

‘ISLIK SESİ’

Eğer bir çocuk tedavi edilecekse, güvenlikle ilgili sebeplerden dolayı tedavi bir yetişkin
tarafından gerçekleştirilmelidir. Metal ucu siğile temas ettirirken aşırı basınç uygulamayın.
Uygulama maksimum 20 Sn. (el) ila 40 Sn. (ayak) süreyle gerçekleştirilebilir. Wortie®
birkaç kişi tarafından kullanılıyorsa, metal uç her uygulama sonrasında bir bez ve evsel
kullanım için uygun bir temizlik maddesi ile silinmelidir. Farklı siğillerin birbirlerine yakın
bir konumda bulunuyor olması halinde her bir siğile ayrı uygulama gerçekleştirmeniz
gereklidir.
Yan etkiler
•	Tüm siğil dondurma uygulamalarında olabileceği gibi, uygulama yapılan bölge geçici
olarak beyaz bir renk alabilir.
•	Lokal deri yaralanmalarını önlemek için uygulama süresine (elde bulunan yaygın siğiller
için 20 saniye, ayak tabanı siğilleri için 40 saniye) kesinlikle uyun.
•	Daha büyük veya uygulamaya dirençli siğillerde uygulama sonrası oluşan kabarcıklar
acıya sebep olabilir.
•	Siğil deriden ayrıldıktan sonra derinin pigmentasyonu değişebilir veya küçük bir iz
kalabilir.
•	Dondurma uygulaması, siğilin tedavi edildiği donma sıcaklığı sebebi ile küçük yanık
yaralarına yol açabilir. Beklenenden daha şiddetli şikayetleriniz olması halinde lütfen ev
doktorunuza danışın
Wortie®’nin içeriği:
Dimetil Eter

Wortie®’ye ilişkin daha kapsamlı bilgilere ve uygulamaya ilişkin video eğitimine şu
adresten ulaşabilirsiniz: www.wortie-hennig.de

Döner başlık

Manşon

Uyarı açıklaması
Kutu basınç altındadır. Güneş ışınından ve 50° C üzerindeki sıcaklıklardan koruyun.
Kullandıktan sonra da zorla açmayın veya yakmayın. Alev veya kor halindeki nesne
üzerine püskürtmeyin. Çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin. Kutu sıkıca
kapalı tutulmalı ve serin bir yerde muhafaza edilmelidir. Yakıcı kaynaklardan uzak tutun
– Sigara içmeyin. Buhar/aerosol solunmamalıdır. Yalnızca iyi havalandırılan ortamlarda
kullanılmalıdır. Yüksek derecede yanıcı özelliğe sahiptir.

Son güncelleme: Eylül 2014

Wortie® nasıl kullanılır?
Kutuyu
masanın üzerine
koyun ve onu
manşondan
tutun.

Emniyet tedbirleri
Wortie® şu durumlarda kullanılmamalıdır:
•	Döner başlık I pozisyonunda sıkışmışsa;
•	4 yaşından küçük çocuklarda;
•	Yüzde veya derinin yüze yakın alanlarında, koltuk altında, göğüste, kalçalarda veya
genital bölgede;
•	Benlerin, doğum lekelerinin, kıllı siğillerin veya vücuttaki diğer benlerin üzerinde;
•	Hassas, iltihaplanmış, zedelenmiş, kesilmiş, sıyrılmış, hasta veya kaşıntılı derinin olduğu
bölgelerde;
•	Söz konusu yumrunun siğil olduğuna emin olmamanız halinde. Lütfen bu durumda
önce ev doktorunuza danışın.
•	Gebeyseniz veya emziriyorsanız. Bu durumda önce doktorunuza danışın.
•	Diyabet hastası iseniz.
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Wortie®’nin döner başlığı otomatik olarak başlangıç pozisyonuna döner. Böylece
uygulama esnasında yanlışlıkla etkinleştirme önlenmiş olur. Wortie® 4 yaş ve üzeri
çocuklar için uygundur.

1

1.	Kapağı çıkartın ve kutuyu bir masanın üzerine veya düz bir zemine koyun. Döner
başlığın altında bulunan manşonu başparmak ve işaret parmağıyla tutun.
2. A
 rdından boşta kalan elinizle üstteki döner başlığı saat yönünün aksine doğru çevirerek
I pozisyonuna getirin. Döner başlığı 3 saniye boyunca aşağı bastırın. Bu esnada metal
uca temas etmemeye dikkat edin. Bu sırada ıslık sesine benzer bir ses duyacaksınız.
3. Döner başlığı bırakın. Ürün kullanılmadan önce döner başlığın otomatik olarak 0
pozisyonuna geri geldiğinden emin olun. Hassas aplikatörün metal ucu donana kadar
2 saniye bekleyin.
4. D
 onmuş olan metal ucu tam siğilin üzerine yerleştirin ve uygulama yapılan deri
bölgesine göre 20 saniye (el) ila 40 saniye (ayak) siğile temas ettirin. Metal ucu siğile
yerleştirdiğinizde dondurma işlemi sebebi ile hafif bir acı hissedilebilir. Bu his normaldir
ve uygulamadan birkaç saat sonra kaybolacaktır.

Sn.

Wortie® eczanelere özel bir tıbbi üründür.
Üretici:
YouMedical B.V.
Rijnsburgstraat 9-11
1059 AT Amsterdam
Hollanda

Distribütör:
HENNIG ARZNEIMITTEL GmbH & Co. KG
Liebigstraße 1-2
65439 Flörsheim/Main
Telefon: 06145 - 50 80
Telefaks: 06145 - 508 140
E-posta: info@hennig-am.de

