
Slechts 1 keer aanstippen 
Pijnloos en effectief
Voor kinderen en volwassenen 

Algemeen advies: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u 
DermaForte® Wrat weg gaat gebruiken, óók als u dit medisch hulpmiddel 
al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste 
inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Dit 
medisch hulpmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Deson-
danks moet u DermaForte® Wrat weg zorgvuldig gebruiken om een goed 
resultaat te bereiken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing, het kan nodig zijn 
om deze nogmaals door te lezen.

Toepassing: DermaForte® Wrat weg is een medisch hulpmiddel voor de 
behandeling van gewone wratten. Het bevat monochloorazijnzuur, een stof 
die een afbrekende werking heeft op de huid. De wrat zal laagje voor laagje 
loslaten. Monochloorazijnzuur zorgt er voor dat de cellen die het wratten-
virus bevatten verdwijnen. 

De voordelen: Een voordeel van het gebruik van DermaForte® Wrat weg is 
dat het aanstippen van de wrat geen pijn doet en het dus ook voor kinderen 
gebruikt kan worden. 

• Geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar 
• Slechts 1 behandeling per week
• Pijnloos aanstippen 
•  Zeer effectief voor dikke wratten op handpalmen en voetzolen en hard-

nekkige wratten
• Gemakkelijk en eenvoudig te gebruiken 
• Kindveilige verpakking 

Gebruiksaanwijzing: DermaForte® Wrat weg bevat een kindveilige slui-
ting die u op de volgende manier kunt openen:  

Plaats het flesje op een stevige ondergrond die bestand is tegen de bij-
tende  vloeistof. Vermijd contact met kleding, textiel of tafellakens. U kunt 
het flesje openen door de dop  gelijktijdig in te drukken en te draaien. Ver-
wijder vervolgens de dop van het flesje. 

Gebruik DermaForte® Wrat weg maar 1 keer per week. Om te voorkomen 
dat de huid rondom de wrat wordt aangetast, wordt aanbevolen om vooraf-
gaand aan de behandeling de omliggende huid van de wrat te beschermen 
tegen de bijtende werking van de vloeistof met bijvoorbeeld Vaseline of 
Zinkzalf. Dep de spatel eerst goed droog met bijvoorbeeld een keukenrol 
en stop de spatel vervolgens terug in het flesje zodat er een klein beetje 
vloeistof aan komt. Op deze manier brengt u niet te veel vloeistof op de 
wrat aan. Breng vervolgens een kleine hoeveelheid DermaForte® Wrat weg 
met het spateltje aan op de wrat (niet druppelen). Let erop dat u Derma-
Forte® Wrat weg alleen op de wrat aanbrengt. Laat het vervolgens even 
drogen. De wrat hoeft niet afgedekt te worden. In een week tijd zal de wrat 
laagje voor laagje loslaten. De vloeistof heeft een week nodig om het bo-
venste laagje van de huid los te weken, u zult dus niet direct na het aan-
brengen resultaat zien. Na enige tijd worden de wrattencellen vernietigd 
en zal de wrat een witte kleur krijgen en worden afgestoten.  DermaForte® 
Wrat weg niet vaker aanbrengen dan 1 keer per week.  Afhankelijk van 
de grootte en dikte van de wrat kan het noodzakelijk zijn om de behande-
ling met DermaForte® Wrat weg na een week te herhalen. Wratten zijn 
besmettelijk. Daarom wordt gebruik van het product door meerdere per-
sonen afgeraden, 

Breng DermaForte® Wrat weg aan met de grootst mogelijke zorg. De op-
lossing is bijtend. Let goed op bij de toepassing op lichaamsdelen die moei-
lijker te bereiken zijn zoals voetzolen. Dit geldt vooral bij personen met een 
beperkte mobiliteit of in geval van een gestoorde fijne motoriek (trillende 
handen, verstijfde vingers). Sluit het flesje goed af na gebruik. 

Ingrediënten: monochloorazijnzuur, gezuiverd water. 

DermaForte® Wrat weg niet gebruiken: 
• Bij overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen;

•  In het gezicht (de vloeistof mag in geen enkel geval in contact komen 
met de ogen of het slijmvlies van de neus of mond);

• Genitale wratten of in het genitale gebied;
•  Op moedervlekken, open wondjes, pigmentvlekken, wijnvlekken, ou-

derdom (bruine) wratten, donker gekleurde, behaarde of vreemd uit-
ziende wratten; 

• Op rode, geïrriteerde of geïnfecteerde wratten;
•  Direct na een operatieve verwijdering van wratten, bevriezing van wrat-

ten (cryotherapie) of een laserbehandeling. Dit geldt in het bijzonder 
wanneer de huid rood of pijnlijk is na de behandeling. In dit geval dient 
u minimaal 4 weken te wachten totdat de roodheid of ontsteking van de 
huid volledig is verdwenen. Alleen dan kan gestart worden met Derma-
Forte® Wrat weg; 

• Tijdens zwangerschap of bij borstvoeding.

Wees extra voorzichtig met het gebruik van DermaForte® Wrat weg:
•  Bij twijfels over de diagnose (de huidverandering kan niet duidelijk ver-

klaard worden als een wrat);
•  In geval van immuundeficiëntie (bijvoorbeeld wanneer u cytostatische 

geneesmiddelen gebruikt);
•  In geval van diabetes, of andere aandoeningen zoals vaatziekten, waar-

door wondjes moeilijk genezen.

In deze gevallen mag DermaForte® Wrat weg niet gebruikt worden voordat 
een arts is geraadpleegd.

  Waarschuwingen: 
• Uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik;
•  Heel voorzichtig gebruiken. De vloeistof van DermaForte® Wrat weg is 

bijtend;
•  Als de gezonde huid in contact komt met DermaForte® Wrat weg, spoel 

deze dan af met water. Als er, ondanks deze voorzorgsmaatregel, huid-
irritatie ontstaat, dan dient de huid hetzelfde behandeld te worden als 
brandwonden;

•  Neem contact op met de huisarts indien klachten aanhouden;
•  Voorkom huidcontact met de schroefdraad van het flesje;
•  Het flesje na gebruik goed sluiten en rechtop bewaren.

Gebruik in combinatie met geneesmiddelen: Voor zover bekend zijn er 
geen wisselwerkingen met geneesmiddelen. 

Mogelijke bijwerkingen: DermaFore® Wrat weg kan enkele bijwerkingen 
veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De bijwer-
kingen die kunnen optreden bij gebruik van DermaForte® Wrat weg zijn: 
huidirritaties, branderigheid, roodheid van de huid of overgevoeligheids-
reacties. Wanneer één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als er bij 
u een bijwerking optreedt die niet in deze gebruiksaanwijzing is vermeld, 
raadpleeg dan uw arts of apotheker.
 
Inhoud: 4 ml 

   Wijze van bewaren: Bij een temperatuur van 15-25°C op een droge, 
donkere plaats bewaren, in de originele verpakking, buiten het be-
reik van jonge kinderen. Niet gebruiken na de vervaldatum, die ver-
meld staat op de verpakking.

Medisch hulpmiddel: De productie geschiedt volgens strenge kwaliteits-
eisen conform ISO 13485: 2003. DermaForte® Wrat weg is een medisch 
hulpmiddel klasse l conform de medische hulpmiddel richtlijn 93/42/EC, 
gewijzigd door MDD 2007/47/EEC.

De DermaForte® informatielijn: Bel voor specifieke vragen over dit me-
disch hulpmiddel de infolijn: 0900-5826848. Dit speciale informatienum-
mer is te bereiken tijdens kantooruren.

    Uiterste gebruiksdatum: Gebruik van DermaForte® Wrat weg na de 
vervaldatum, welke staat vermeld op de verpakking achter ‘niet ge-
bruiken na’ wordt afgeraden. DermaForte® Wrat weg is na opening 
1 maand houdbaar. 

Voor de behandeling van 
gewone wratten op handen en voeten 

Wrat weg
Voor een huid die niets meer te verbergen heeft
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Dab only once 
Painless and effective
For children and adults 

General advice: Carefully read the instructions for use prior to using 
DermaForte® Wart away, even if you used this medical device before. 
The information may have been amended according to new research and 
findings in the time since you opened your last package. This medical 
device can be obtained without a prescription. In spite of this, take care 
when using DermaForte® Wart away in order to obtain a good result. 
Keep these instructions for use in case you need to consult them again.

Application: DermaForte® Wart away is a medical device for the treat-
ment of common warts. It contains monochloroacetic acid, a substance 
having a degrading action on the skin. The wart will come loose, layer af-
ter layer. Monochloroacetic acid will make sure that the cells containing 
the wart virus disappear. 

The benefits: One benefit of using DermaForte® Wart away is that dab-
bing the wart does not hurt, which means that it can also be used for 
children. 

• Suitable for children from the age of 4 
• Only 1 treatment per week 
• Painless dabbing 
•  Effective for thick warts on palms of hands and soles of feet as well as 

stubborn warts 
• Easy and simple to use 
• Child safe packaging 

Instructions for use: DermaForte® Wart away has a child safe cap that 
can be opened as follows:  

Place the bottle on a solid underground that is able to resist the corrosive 
fluid. Avoid contact with clothes, textile or table-cloths. You can open the 
bottle by pressing down the cap and turning it simultaneously. Remove 
the cap from the bottle as follows: 

Use DermaForte® Wart away only once per week. In order to prevent the 
skin surrounding the wart from being affected, we recommend protec-
ting the skin surrounding the wart against the corrosive action of the 
fluid, prior to the treatment, for instance by means of Vaseline or zinc 
ointment. First, thoroughly pat dry the spatula, e.g. by means of paper 
towels, and then return the spatula in the bottle so that a little bit of fluid 
attaches to it.  In this way you will not apply too much fluid to the wart. 
Then, apply a small amount of DermaForte® Wart away to the wart using 
the spatula (do not allow the fluid to drip). Make sure that you only apply 
DermaForte® Wart away to the wart. Allow it to dry for a moment. There 
is no need to cover the wart. After a week, the wart will come loose, layer 
after layer. The fluid will need a week to soak off the top layer of the skin, 
so you will not see an immediate result after application. After some time 
the wart cells are destroyed and the wart will get a white colour and will 
be rejected.  DermaForte® Wart away should not be applied more than 
once per week.  Depending on the size and thickness of the wart, it may 
be necessary to repeat the treatment with DermaForte® Wart away after 
one week. Warts are contagious. That is why we do not recommend using 
the product for more than one person. 

Please apply DermaForte® Wart away with utmost care. The solution is 
corrosive. Be extra careful when applying it to body parts that are more 
difficult to reach, such as soles of feet. This particularly applies to per-
sons with a limited mobility or in case of disturbances in the motor sy-
stem (trembling hands, stiff fingers). Carefully close the bottle after use. 

Ingredients: monochloroacetic acid, purified water. 

Do not use DermaForte® Wart away: 
• If you are oversensitive to one or more of the ingredients;
•  In the face (the fluid should never make contact with the eyes or the 

mucous membrane in the nose or mouth);

• For genital warts or in the genital area;
•  On birthmarks, open wounds, moles, naevus, old age (brown) warts, 

darkly coloured, hairy or strange looking warts; 
• On red, irritated or infected warts;
•  Immediately after a surgical removal of warts, freezing of warts 

(cryotherapy) or a laser treatment. This particularly applies when the 
skin is red or painful after the treatment. In this case you will have to 
wait for at least 4 weeks, until the redness or inflammation of the skin 
has fully disappeared. Only then you can start using DermaForte® 
Wart away; 

• During pregnancy or while breastfeeding.

Be extra careful when using DermaForte® Wart away:
•  In case of doubts concerning the diagnosis (the change in the skin 

cannot be clearly explained as  a wart);
•  In case of immune deficiency (e.g. when you are using cytostatic me-

dication);
•  In case of diabetes, or other complaints such as vascular diseases, as 

a result of which wounds will heal less easily.

In these cases, DermaForte® Wart away may not be used before a doctor 
has been consulted.

   Warnings: 
• Only intended for external use;
•  Use with utmost care. The fluid of DermaForte® Wart away is cor-

rosive;
•  If the healthy skin makes contact with DermaForte® Wart away, 

please rinse it with water. If, in spite of these precautions, the skin 
becomes irritated, it will will have to undergo the same treatment as 
burns;

• Contact your general practitioner, if your complaints continue to exist;
• Prevent skin contact with the bottle’s screw thread;
• Properly close the bottle after use and store it in an upright position.

Use in combination with other drugs: As far as we know, there are no 
interactions with drugs. 

Possible side effects: DermaFore® Wart away may cause some side ef-
fects, although not everyone will experience these side effects. The side 
effects that could occur when using DermaForte® Wart away are: irri-
tated skin, burning sensation, skin redness or oversensitivity reactions. 
If any of these side effects becomes serious, or if you notice any side 
effects not listed in these instructions for use, please consult your doctor 
or pharmacist. 

Content: 4 ml 

   Storage instructions: Store at a temperature of 15-25°C in a dry 
and dark place in the original container and out of reach of young 
children. Do not use after the expiry date stated on the packaging.

Medical device: Produced in accordance with the strict quality standards 
of ISO 13485: 2003. DermaForte® Wart away is a class l medical device 
in compliance with the medical device directive 93/42/EC, amended by 
MDD 2007/47/EEC.

The DermaForte® information line: For specific questions about this 
medical device you can call the information line: 0900-5826848. This spe-
cial information number can be reached during office hours.

   Final date of use: We advise against using DermaForte® Wart away 
after the expiry date, which is stated on the packaging after ‘expiry 
date’. DermaForte® Wart away can be kept for 1 month after ope-
ning. 

For the treatment of  
common warts on hands and feet 

Wart away       
Voor een huid die niets meer te verbergen heeft

Date on which these instructions for use were last revised: May 2012  IFU: DF05-12
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