Upptäck Verrutop-behandlingen

Verrutop®

Klinikbehandling av Vårtor

1. Tvätta med alkohol

2. Ta bort det övre hornlagret med en skalpell

Kraften av en droppe

3. Bryt ampullen. Stick ner ett kapillärrör i ampullen.
Applicera vätskan genom direktkontakt med vårtan.
När vätskan absorberats upprepas applikationen
ytterligare 2 gånger.
Återbesök efter 10-14 dagar

Hur länge kan man behandla / genomsnittlig behandlingstid?

Det finns ingen längsta behandlingstid för Verrutop. Det varierar beroende
på vårtans motståndskraft. Genomsnittlig behandlingtid till läkning är
2-3 behandlingar.

Effektivt - bevisad effekt i studier

Diabetiker?

Ingen ärrbildning - enkel applicering

Verrutop har inga restriktioner vid behandling av diabetiker. Eftersom
graden av diabetes varierar från fall till fall krävs yrkeserfarenhet vid
behandling av diabetiker. Vid behandling av diabetiker undvik att få
Verrutop på frisk hud.

Förvaring?

Bekvämt - ingen blåsbildning - inga restriktioner för patienten
Så här säger några användare om Verrutop:
”Vi väljer att arbeta med Verrutop då den är effektiv och trygg att
arbeta med. Verrutop är tuff mot vårtan men skonsam mot huden”

Verrutop förvaras alltid i rumstemperatur.

Annika & Marie, Hedens Fotvård, Göteborg.

Kontakta oss!

Tel. 0301-40856
Epost: info@allderma.se
Läs mer på www.verrutop.se

”Den metod som är mest smärtfri och absolut den effektivaste för
behandling av vårtor.”

Bodil Rasmusson Ansv.fotvårdslärare, Axelssons fotvårdsskola, Göteborg.

Hur fungerar Verrutop

Kliniska erfarenheter

Verrutop verkar genom fyra syror som
tillsammans bildar NO2 som är den
substans som främst ger upphov till
försvagningen av vårtvävnaden. Denna
effekt förstärks ytterligare genom
tillsatsen av koppar och zink. Vårtan
torkas ut och börjar gå i nekros efter
2 timmar efter det att lösningen applicerats.
Vårtan antar en brunaktig färg som blir allt
mörkare allt eftersom mumifieringen tilltar.

Periunguala vårtor

behandlade med Verrutop2

92 %
Verrutop har uppvisat effekt på 92% vid
behandling av periunguala vårtor. Hälften
behövde mindre än 3 applikationer.

Före behandling

Andra besöket

Efter avslutad behandling

En säker behandling
Verrutop tolereras i allmänhet mycket bra och penetrerar ej genom basalcellslagret. Verrutop nekrotiserar därför ej frisk hud. Kommer Verrutop på frisk hud
torka bort det. Vid behandling med Verrutop kan patienter i vissa fall uppleva
sveda och att det sticker i huden, detta är normalt och övergående.

Palmar, periungual och
plantara vårtor3

89%

Full läkning efter max
6 applikationer

Totalt 210 patienter med 766 vårtor.
Återfall sågs endast hos 3 patienter.
Kontroll skedde efter 3, 6 och 12 månader.

Reducerar HPV DNA

Före behandling

Verrutop har en direkt avdödande effekt på de virus som orsakar
vårtan. Vid test på prover som var positiva för HPV DNA sågs en
reduktion med 40% av HPV DNA hos dem som behandlats med
Verrutop jämfört med 0% hos dem som behandlats med cryo.1
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Utvärdering av effektivitet
och tolerans4
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86%
Studie med 23 patienter i
åldern 18-63 år. Studien pågick
i 35 dagar. Verrutop tolererades
mycket bra med några patienter
som kände en kittlande eller
brännande känsla.
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