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Saplı et benleri nedir?
Saplı et benleri, hem erkeklerde hem de
kadınlarda görülen zararsız et benleridir.
Toplumun neredeyse yarısında bulunmaktadır. Bunlar cilt hücrelerinin aşırı büyümesi
sonucunda oluşmaktadır. Bu hücrelerin
neden aşırı büyüdüğü ise bilinmemektedir.
Dolayısıyla da önlem almak için etkili bir
strateji yoktur. Araştırmalara göre saplı et
benleri daha çok fazla kilolu ve yaşlı insanlarda görülmektedir.

Saplı et beninin tıbbi adı yumuşak fibrom
veya akrokordondur.

Saplı et benleri bulaşıcı değildir
Siğil olarak da adlandırılmalarına rağmen
saplı et benleri bir siğil değildir ve HP virüsleriyle bir enfeksiyon sonucunda oluşmazlar.
Bu sebeple saplı et benleri bulaşıcı da değildir.

Saplı et benlerini nasıl tanıyabilirim?
Saplı et benleri özellikle boyunda, koltuk
altında, kasık çevresinde veya daha nadir
durumlarda göz kapaklarında görülmektedir.
Saplı et benleri bir bezelye tanesi kadar
büyük olabilirler. Fakat çoğu durumda sadece birkaç santimlik bir boyuta ulaşırlar.
Saplı et benleri büyüme evrelerini tamamladıktan sonra daha büyümezler. Fakat genelde kendiliğinden yok da olmazlar.

Tipik saplı et benleri

Saplı et benlerini rahatça kendiniz tanımlayabilirsiniz. Fakat aşağıdaki özelliklerin hepsi
mevcut olması gerekir:
• Ten renginde veya sadece çok az daha koyu
• Yumuşak
• Dokunulması durumunda acımaz
• Rahatlıkla sağa sola hareket ettirilebilir
• Cildin üstünden küçük, dar bir sap ile çı-

karlar

Saplı et benlerinin değişime uğraması ve
kötü huylu tümöre dönüşme riski yoktur.

Saplı et benleri ne tür şikayetlere yok
açar?
Bu yumuşak fibromlar ne kadar zararsız ve
ağrısız da olsa, birçok insan tarafından rahatsız edici olarak tanımlanmakta ve estetik
bulunmamaktadır.

Özellikle de et
benleri yüz veya
boyun gibi görülebilir yerlerde bulunuyorsa rahatsız
edici olarak kabul
ediliyorlar.
Boyundaki benlere giysi veya takı takılı kalabilmekte veya sürtünmeye yol açabilmektedir.

Ayrıca saplı et benlerinin iltihaplanma
riski de bulunmaktadır. Bu risk özellikle
örneğin koltuk altları
gibi çok ter oluşan
veya tenin birbirine
sürtündüğü yerlerde söz konusudur.
Saplı et benleri bir vücudun içinden bir kan
damarıyla beslenmektedir. Örneğin tıraş
olurken yanlışlıkla yaralanma oluşursa, yara
çok yoğun bir şekilde kanayabilir.

Saplı et benleri nasıl yok edilir?
Dermatologlar saplı et benlerini genelde bir
neşterle lokal anestezi ile almaktadır. Diğer
imkanlar ise bir lazerle veya özel bir elektronik
bıçakla alınmasıdır.
Dermatologlar ayrıca kriyoterapi (dondurarak yapılan işlem) diye adlandırılan yöntemi
de saplı et benlerinin alımı için kullanmaktadır. Bu yöntemde saplı et benleri sıvı nitrojen
veya dimetil eter ile dondurulmaktadır.
Uzmanlar saplı et beninin iple koparılmasını
veya evde tırnak makasıyla kesilmesini kesinlikle tavsiye etmemekteler. Bu yöntemler enfeksiyona veya hoş görünmeyen yara izlerine
yol açabilmektedir.
Wortie® spezial

ile evde tedavi

Wortie® spezial sayesinde saplı et

benlerini rahatça ve güvenle evde
yok edebilirsiniz!
Wortie® spezial saplı et benlerini
kolay ve hızlıca dondurur. Soğuk
sonucunda saplı et beninin dokusu
ölür ve yeni cilt oluşabilir. Saplı et
beni çözülür ve 10-14 gün sonra
düşer. Zorlayıcı saplı et benlerinde
tedavi tekrarlanabilir.

Evde güvenli kriyoterapi

Özel olarak saplı et benleri için geliştirilmiştir
Alışılmış siğil ve ayak siğilleri uzun yıllardan
beri kolayca evde tedavi edilebilmektedir.
Wortie® spezial ilk defa bilenen kriyoterapiyi

saplı et beni tedavisi için kullanmaktadır.

Özellikle kolay bir uygulama için her pakette
kendiliğinden yapışan sabitleme halkaları
bulunmaktadır. Bu halkalar saplı et benini
sabitlemekte ve kaymasını önlemektedir.
Patentli hassasiyet sağlayıcı, tam olarak
sabitleme halkasının üstüne uymakta ve
etraftaki cilt bölgelerini yanlışlıkla donmaktan
korumaktadır.

Wortie® spezial‘ın uygulaması çok kolay
Wortie® spezial derhal kullanıma hazır

Sabitleme halkasının orta parçasını çı-

1 kartın. Bu parça gerekli değildir. Son-

rasında sabitleme halkasını cilde saplı et
beninin çevresine yapıştırın.

Kabı bir ma-

2 saya koyun ve

kapağını çıkartın.
Kapağı, ok buz
kristalini gösterecek şekilde döndürün ve kapağı
tekrar kaba yerleştirin.





Kapağı 3 sa-

3 niye boyunca

aşağıya bastırın.
Cızırdama şeklinde
bir ses duyacaksınız. Sonrasında kapakları çıkartın.

Donmuş

4 metal ucu

lütfen 40 saniye
boyunca saplı et
beninin üstünde
tutun. Sabitleme
halkası saplı et
beninin kaymasını önler ve hassasiyet
sağlayıcıyı tam olarak yerleştirmenize
yardımcı olur.



Yaklaşık 10-14 gün sonra saplı et beni
kopar ve yerine düz, sağlıklı bir cilt
oluşur. Birden fazla saplı et benleriniz varsa,
uygulamalar arasında hassasiyet sağlayıcıyı
tekrar aktif hale getirmeden önce lütfen 20
dakika bekleyin. Sabitleme halkalarını birçok
kez kullanabilirsiniz.
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Evde güvenli kriyoterapi

Hassasiyet sağlayıcı
• Saplı et benlerini doğrudan hedef alarak

dondurur

• Etraftaki cilt alanlarını korur
• Cilt doğrudan dondurucu maddeyle temas

etmez

Siğil ve ayak siğili dondurma
Alışılmış el ve ayak siğillerini de Wortie® ile
kolayca evde tedavi edebilirsiniz.
• Tam hedefe doğru

ve ağrısız dondurma

• Etkili, kolay ve hızlı
• Etraftaki cilt alan-

larını korur

• Hekimlerin tercih

ettiği yöntem

• 4 yaş üstü çocukların ve yetişkinlerin teda-

visinde kullanılır

Wortie® Intense: Zorlayıcı siğiller ve

verruka plantaris için yoğun siğil dondurucu
• İletken jöle saye-

sinde maksimum
dondurma gücü

• Doğrudan hedefe

yönelik ve yoğun
siğil dondurma
işlemi

• Koruyucu köpük

bantlar dahil

• 12 yaş üstü gençlerin ve yetişkinlerin teda-

visinde kullanılır

spezial

HENNIG ARZNEIMITTEL ‘den
Wortie® spezial‘ı sadece eczanenizden

temin edebilirsiniz:

Eczane damgası

Wortie® spezial ile ilgili diğer bilgilere ve

bir video talimatına

www.wortie-hennig.de
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sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz

