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Skuteczny już po 1 aplikacji!
•	Działa szybko i jest łatwy w użyciu
•	Nie uszkadza skóry wokół brodawki / kurzajki
•	Odpowiedni dla dzieci od 4. roku życia i dorosłych

Preparat do usuwania
brodawek i kurzajek

Co to jest Wortie i w jakim celu się go stosuje?

Wortie to łatwy w użyciu preparat do zamrażania brodawek i kurzajek, działa podobnie do
krioterapii stosowanej przez lekarzy.
Brodawki zwykłe (kurzajki) i brodawki stóp są małymi grudkami skórnymi wywołanymi przez
wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV).

Jak należy stosować Wortie?
1

Postawić
pojemnik na
stole i zdjąć
nasadkę.

Brodawki zwykłe (kurzajki na dłoni) często występują na palcach rąk lub na grzbiecie dłoni,
na kolanach i łokciach. Brodawki zwykłe można rozpoznać po szorstkiej, „kalafiorowatej”
powierzchni. Wirus powodujący brodawki / kurzajki jest bardzo zakaźny i może przenosić się z
jednej osoby na drugą lub z jednej części ciała na inną poprzez bezpośredni kontakt z zakażonym
miejscem.

2

Nałożyć
ponownie nasadkę
tak, aby symbol
strzałki znalazł
się nad symbolem
zamrażania.

3

Następnie
naciskać nasadkę
przez 3 sekundy
(nie przekraczać
3 sekund).
Będzie słychać syk.

Brodawki podeszwowe (kurzajki stóp) są bardzo podobne do brodawek zwykłych, tylko
występują na podeszwie stopy lub pod palcami. Zazwyczaj są bolesne, często mają wygląd
małego, białego pierścienia skóry z czarnymi kropkami w środku. Brodawki stóp również są
zakaźne i mogą przenosić się na inne osoby przez kontakt z mokrą powierzchnią, np. podłogą.

Jaki jest mechanizm działania preparatu Wortie?

Wortie precyzyjnie zamraża brodawkę / kurzajkę dzięki unikalnemu i precyzyjnemu aplikatorowi.
Zaokrąglony kształt kriokońcówki Wortie umożliwia precyzyjną aplikację niskiej temperatury
wyłącznie na brodawkę lub kurzajkę, bez oddziaływania na otaczającą zdrową skórę, co sprawia,
że aplikacja jest mniej bolesna.

Precyzyjna końcówka

aplikacja na brodawkę / kurzajkę
•• Celowana
Efektywna metoda zamrażania
• Bezpieczeństwo stosowania
Podczas stosowania produktów do krioterapii w celu usunięcia brodawek i kurzajek, kolor
leczonego obszaru może przejściowo zmienić się na biały. Po ustąpieniu zamrożenia kolor zmieni
się na czerwony. W wyniku procesu zamrażania pod leczoną brodawką / kurzajką może powstać
pęcherz. W ciągu 10 do 14 dni brodawka / kurzajka stopniowo zniknie lub odpadnie, odsłaniając
zdrową skórę. Jedno zastosowanie preparatu Wortie powinno wystarczyć do skutecznego
usunięcia brodawki / kurzajki. Jeśli jednak konieczne będzie powtórzenie aplikacji, to należy
wykonać je po 14 dniach od poprzedniego użycia preparatu. W przypadku konieczności usunięcia
kilku brodawek, przed kolejną aktywacją metalowa końcówka powinna powrócić do temperatury
pokojowej. W niektórych przypadkach, moczenie brodawki w ciepłej wodzie przez kilka minut
przed aplikacją preparatu Wortie, może wspomóc przenikanie niskiej temperatury.

Dlaczego Wortie?

W preparacie Wortie zastosowano opatentowaną technologię zapewniającą szybkie i skuteczne
leczenie brodawek i kurzajek.

Wortie działa szybko

Wortie nie wymaga żadnego montażu, w związku z czym zapewnia szybkie i łatwe leczenie
brodawek i kurzajek. Aplikator Wortie jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z
opakowania, bez konieczności kłopotliwego montażu gąbek i małych części. Po aktywacji, która
trwa zaledwie 3 sekundy, preparat można zastosować na brodawkę / kurzajkę.

Wortie jest bezpieczny

Zaletą unikalnej, opatentowanej metalowej końcówki Wortie jest szybsze leczenie brodawek i
kurzajek przy jednoczesnym braku bezpośredniego kontaktu zdrowej skóry z płynnym gazem
zawartym w pojemniku. Wortie zamraża za pomocą metalowej końcówki, a siłę zamrażania
można regulować poprzez stopień nacisku na brodawkę / kurzajkę w trakcie stosowania
preparatu. Silniejszy nacisk oznacza kontakt większej powierzchni metalowej końcówki ze
zmienioną skórą i zamrożenie większego jej obszaru. Przy lekkim nacisku kontakt jest minimalny,
co pozwala na leczenie mniejszych brodawek i kurzajek. Wortie jest odpowiedni dla dzieci od 4.
roku życia.

Wortie jest skuteczny

Porównano siłę zamrażania Wortie z innymi produktami do krioterapii. Jak pokazują poniższe
ryciny i wykres*, żadne inne porównywalne urządzenie do krioterapii nie zamraża równie
skutecznie jak Wortie*.

Precyzja zamrażania

Wortie

Inne produkty

*Efektywność zamrażania
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*Dane zawarte w dokumentacji technicznej wyrobu medycznego.

3 sek.

4

Zdjąć nasadkę i
schłodzoną metalową
końcówkę precyzyjnie
przyłożyć do
brodawki / kurzajki.

20 sek.

‘PSSSSH’

40 sek.
Brodawki zwykłe (kurzajki na dłoniach)
1.	Postawić pojemnik na stole lub innej równej powierzchni i zdjąć nasadkę.
2. Trzymając pojemnik w pozycji pionowej; nałożyć ponownie nasadkę tak, aby symbol strzałki
znalazł się nad symbolem zamrażania.
3.	Następnie naciskać nasadkę przez 3 sekundy (nie przekraczać 3 sekund). Będzie słychać dźwięk
aktywacji (syk).
4. Zdjąć nasadkę i schłodzoną metalową końcówkę precyzyjnie przyłożyć do kurzajki na dłoni na
20 sekund.
Brodawki podeszwowe (kurzajki na stopach)
1.	Postawić pojemnik na stole lub innej równej powierzchni i zdjąć nasadkę.
2. Trzymając pojemnik w pozycji pionowej; nałożyć ponownie nasadkę tak, aby symbol strzałki
znalazł się nad symbolem zamrażania.
3.	Następnie naciskać nasadkę przez 3 sekundy (nie przekraczać 3 sekund). Będzie słychać dźwięk
aktywacji (syk).
4. Zdjąć nasadkę i schłodzoną metalową końcówkę precyzyjnie przyłożyć do brodawki
podeszwowej na stopie na 40 sekund.

Środki ostrożności

Kobiety w ciąży i karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem
preparatu. Nie stosować preparatu Wortie:
u dzieci poniżej 4. roku życia,
•	
•	
w obszarze lub w pobliżu twarzy, dołu pachowego, piersi, pośladków ani okolic narządów płciowych,
• w leczeniu znamion wrodzonych, pieprzyków, brodawek, z których wyrastają włosy ani żadnych
innych zmian o charakterze plam,
•	na obszarach skóry wrażliwej, objętej stanem zapalnym, uszkodzonej, zranionej, otartej,
zmienionej chorobowo lub swędzącej,
•	w przypadku wątpliwości, czy dana zmiana skórna jest brodawką zwykłą (kurzajką) lub
brodawką stóp, należy skonsultować się z lekarzem.

Ostrzeżenia

Zawiera małe elementy. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Metalowa końcówka pokryta jest niklem. Unikać kontaktu z oczami. Nie połykać. Tylko do
użytku zewnętrznego. Pojemnik pod ciśnieniem, w przypadku ogrzania może wybuchnąć. Nie
przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/
otwartego ognia/gorących powierzchni - palenie wzbronione. Nie rozpylać nad otwartym
ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej
50˚C/122˚F. Chronić przed światłem słonecznym i przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
Jeśli Wortie stosowany jest u dzieci, to ze względów bezpieczeństwa zawsze musi go aplikować
osoba dorosła. Nie należy naciskać zbyt mocno brodawki / kurzajki. W przypadku kurzajki na dłoni
należy aplikować przez maksymalnie 20 sekund, a kurzajki na stopie – przez maksymalnie 40 sekund.
W razie potrzeby po każdym użyciu należy oczyścić aplikator szmatką nasączoną alkoholem. Jeśli
kilka brodawek / kurzajek położonych jest blisko siebie, należy jednorazowo leczyć tylko jedną z nich.

Działania niepożądane

•	Podobnie jak w przypadku zastosowania innych urządzeń do krioterapii brodawek / kurzajek,
skóra może przejściowo zmienić kolor na biały.
•	Należy przestrzegać podanego czasu stosowania (20 sekund na dłoni / 40 sekund na stopie),
aby uniknąć miejscowego uszkodzenia tkanek.
•	Pęcherze powstałe po leczeniu większych lub bardziej uporczywych brodawek / kurzajek mogą
być bardziej dolegliwe.
•	W miejscu usunięcia brodawki / kurzajki może dojść do odbarwienia skóry lub powstania
niewielkiej blizny.
•	W wyniku zastosowania preparatów do krioterapii brodawek / kurzajek może dojść do
niewielkich oparzeń spowodowanych niską temperaturą zamrażania. W przypadku wystąpienia
nasilonych dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Skład: Eter dimetylowy
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Ostatnia aktualizacja ulotki: Marzec 2020.
Więcej informacji na temat produktu można uzyskać na stronie www.wortie.pl
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