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Enne kasutamist lugege põhjalikult kasutusjuhendit.
Hoidke kasutusjuhend alles. Teil võib tekkida vajadus seda uuesti lugeda.
Ainult välispidiseks kasutamiseks.
Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas.
1.
2.
3.
4.
5.

Mis on EndWarts PEN ja kuidas seda kasutatakse
Mida on vaja enne EndWarts PEN´i kasutamist teada
Kuidas EndWarts PEN´i kasutada
Võimalikud kõrvaltoimed
Säilitamine ja muu teave

1. MIS ON ENDWARTS PEN JA KUIDAS SEDA KASUTATAKSE

EndWarts PEN on efektiivne vahend tüügaste eemaldamiseks. Lahust võib kasutada kätel,
jalgadel, küünarnukkidel nii lastel kui ka täiskasvanutel. EndWarts PEN´i efektiivne koostis aitab
kehal tüükad kuivatada ning tõrjuda. EndWarts PEN imendub otse tüükasse ja ei jäta nahale
mingit jälge. Näiteks võite te koheselt peale kasutamist panna jalga sokid või minna vanni.
EndWarts PEN on Rootsis patendeeritud ja CE märgisega biolagunev meditsiiniseade.
Lahus on bakteritsiidse toimega ning korrektsel kasutamisel ei armista nahka ega põhjusta
infektsioone. EndWarts PEN´ist piisab umbes 30 ravikorraks.

2. MIDA ON VAJA ENNE ENDWARTS PEN´I KASUTAMIST TEADA
2.1 ÄRA KASUTA EDWARTS PEN´I
• Mitte kasutada näonahal, kondüloomidel, molluskitel, sünnimärkidel, konnasilmadel,
paksenenud nahal või muudel nahadefektidel.
• Ärge kasutage koos EndWarts PEN´iga plaastreid. Plaastrite kasutamine ravi vältel võib
põhjustada nahakahjustusi, vaata punt 4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED.
• Ärge kasutage juhul, kui tüügas muutub tundlikuks, veritseb või esineb nahaärritust.
Katkestage ravi kuniks nahk on paranenud.
• Ärge kasutage EndWarts PEN´iga samaaegselt teisi tüügaste eemaldamiseks mõeldud
vahendeid.
• Ärge kasutage EndWarts PEN´i kui te olete allergiline mõnele toote koostisosale loetletud
punktis 5. SÄILITAMINE JA MUU TEAVE.
2.2 HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÕUD
EndWarts PEN on söövitava toimega ja ärritava ning tugeva lõhnaga.
Ainult välispidiseks kasutamiseks. Hoida laste eest varjatud ja
kättesaamatus kohas.
Ärge kasutage liiga palju! Liigne või vale kasutamine võib põhjustada valulikkust ning nahakahjustusi, vaata punkt 4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED.
• Kui te kasutate liiga palju lahust või lahust satub ümbritsevale nahale loputage koheselt
rohke veega, et vältida nahakahjustuse tekke riski.
• Kui lahus satub silma, loputage koheselt ning korduvalt leige veega minimaalselt 15 minutit
ning pöörduge arsti poole.
Eriline tähelepanu on vajalik, kui ravitakse õhukese nahaga piirkondi, näiteks väikeste laste puhul
ning käte selgade nahk, vaadake punkti 3.1 ANNUSTAMINE JA KASUTAMINE ning 3.2 LASTE RAVI.
Ärge vigastage pliiatsit (ärge avage, lõigake ega torgake).

3. KUIDAS ENDWARTS PEN´I KASUTADA

Suletud/
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Uždarytas:

Avatud/
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3.1 ANNUSTAMINE JA KASUTAMINE
EndWarts PEN on efektiivne juba väga väikese koguse kasutamisel. Lugege all olevat juhendit
põhjalikult, kuna lahus on söövitava toimega. Et vältida lahuse sattumist ümbritsevale nahale
olge ettevaatlik ning hoidke PEN´i enne annustamist tugevalt käes. Pärast kasutamist asetage
kork korrektselt tagasi.
Vastu tüügast surudes tuleb pliiatsist väga väike kogus värvitut lahust. Pliiats võib kasutamisel
tunduda kuiv. Pliiats on disainitud selliselt, et vaid vajalik kogus lahust, mis on vajalik tüüka
raviks, tuleb pliiatsist välja. Et pliiatsi toimivuses veenduda, pange pliiatsi ots vastu paberit. Te
näete niisket jäljendit. Samuti märkate te toote happelist lõhna, kui eemaldate toote korgi.
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Atidarytas:

Suletud/
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Illustratsioon 1

Avamiseks tuleb korki keerata kuni oranž triip pliiatsil on kohakuti väikese avausega korgil.
Peale seda saab korgi ohutult eemaldada tõmmata. Sulgemiseks suruge kork tugevalt tagasi ning
keerake, kuni see on suletud asendis. Vaata üleval olevat illustratsiooni 1.
Vajutage pen’i ots kergelt vastu tüügast ning hoidke üks sekund,
korrake veel üks kord. Olge ettevaatlik, et lahus ei satuks
ümbritsevale nahale.
Tüükad võivad olla erineva suurusega, seepärast peaksite pen´i otsa vastavalt vajadusele
pöörama. Kui tüügas on väike, kasutage pen´i ots (illustratsioon A). Kui tüügas on suurem, võib
olla vajalik suurema koguse lahuse kasutamine. Suruge pen üheks sekundiks vastu tüügast.
Korrake veelkaks korda. Võite pen´i vastavalt vajadusele pöörata, et kasutada kas lamedat või
ümarat pinda (illustratsioon B ja C).
Illustratsioon A

Illustratsioon B

Illustratsioon C

Söövitav
Kodīgs
Ėsdinantis

Kui kasutate korraga mitme tüüka raviks, alustage mõnest üksikust ning jälgige kahe nädala
jooksul, kuidas nahk reageerib. Kui nahareaktsiooni ei teki, alustage ravi ka teistel tüügastel.
Ravikuuride vahepeal kreemitage tüükaid tavalise kehakreemi või õliga, et hoida nad pehmena.
Selliselt eemalduvad tüükajäänused kergemini.
Enne kuivamist ravi alguses võivad tüükad muutuda valgeks ning veidi kasvada. Ümbritsev
nahk võib tüüka suurenemisel muutuda tundlikuks. Veenduge, et tüügast ei kata liigne nahk.
Kui tüügas muutub valulikuks või hakkab tuksuma võib see olla sellest, et olete kasutanud
liiga palju lahust, vaadake punkti 2.1 ÄRGE KASUTAGE ENDWARTS PEN´I või tüügas ei süda
tungida läbi pealmise nahakihi. Kui tüügas ei suuda tungid läbi pealmise nahakihi, tuleb teha
avaus, et tüügas pääseks välja, näiteks kasutades pintsette. Kui teil on vana või kõva tüügas,
hoidke seda enne lahuse peale kandmist soojas vees, et nahk pehmeneks. Koorige tüüka olev
nahk, kasutades näiteks pintsette. Paksenenud naha või sissepoole kasvava tüüka korral
eemaldage kõva nahk hoolikalt. Küünevalli tüügaste puhul võib tekkida vajadus väikese piste
tegemiseks pindmisesse nahka, et lahus pääseks tüükani. Ärge �ileerige tüügast. Tüügas võib
muutuda tundlikuks ning moodustada uue kõva pinna.
Peale mõnda ravikorda võivad sageli tüükale ilmuda mustad laigud. Need on verekapillaarid,
mis varustavad tüügast verega. See on märk, et ravi on edukas ning ravi tuleks jätkata kuni
mustad laigud ja tüügas on täielikult kadunud. Kui olete tüügast kratsinud võivad mustad laigud
vahel veritseda. Enne lahuse peale kandmist oodake mõned minutid kuni veritsus on lakanud,
vastasel juhul võib tekkida kipitustunne. Kipitustunde esinemisel loputage valu vähendamiseks
koheselt veega.
3.2 LASTE RAVI
Lastele peaks ravimit peale kandma alat täiskasvanu. Jälgige juhiseid 3.1 ANNUSTAMINE JA
KASUTAMINE hoolikalt, kuna lahus on söövitav. Väikestel lastel on pehme ning õhuke nahk.
Laste puhul kasutage tüügaste raviks EndWarts PEN´i lahut minimaalses koguses. Tüükad
kaovad sageli juba 2-3 ravikorra möödudes.
EndWarts PEN´i tohib kasutada ka lastel alla 4 eluaastat, kuid veenduge alati, et tegu on
tüükaga, mitte mõne muu nahadefektiga. Konsulteerige oma perearsti või pediaatriga. On
oluline, et lastel alla 4 eluaastat kasutataks minimaalset annust. Kasutage toodet harvemini,
näiteks igal teisel või kolmandal nädalal.
• Vajutage pen’i otsaga kergelt üks kord üheks sekundiks.
• Olge ettevaatlik, et lahus ei satuks ümbritsevale nahale.
• Kui lapsel on tavaks tüükaga piirkonda imeda, võite pärast ravimi peale kandmist piirkonda
pesta, kuna ravim on juba imendunud.
• Kui esineb põletus või kipitustunne loputage piirkonda külma veega ning ärge kandke
rohkem lahust piirkonnale. Ravim on juba imendunud.
3.3 DIABEEDIGA INIMESTE RAVI
Inimesed, kes põevad diabeeti, peaksid EndWarts PEN´i kasutama ainult tüügastel, mis on tervel
nahal (nahal, mis ei ole diabeedi poolt kahjustatud) ning olema eriti hoolikad. Probleemide
esinemisel konsulteerige koheselt oma arsti/pereõega.
3.4 KUI KAUA TOHIKS ENDWARTS PEN´I KASUTADA
EndWarts PEN on väga efektiivne – enamik tüügastest kaob ning ei tule tagasi. Vahel võivad
olemasolevad nahaalused tüükad esile kerkida, kui raviga alustatakse.
Tüükad on väga erinevad ning aeg nende eemaldamiseks võib seeläbi kõikuda tavaliselt
vahemikus 5 kuni 15 ravikorda. See võib võtta kas vähem või rohkem aega. Ravi kestust
mõjutavad järgmised faktorid: vanus, tüüka tüüp, teie immuunsüsteem, tüüka asukoht ja samuti
tüüka vanus. Madal immuunvastus ja ravimid nt kortisoon võivad olla põhjusteks, miks ravi
kestus pikeneb. Värskemad tüükad eemalduvad kergemini kui vanad. Lastel eemalduvad tüükad
ergmini kui täiskasvanutel. Sissepoole kasvavate tüügaste ja küünevalli tüügaste puhul, mis on
esinenud juba aastaid, võtab raviefekti nägemine oluliselt kauem aega, samuti võtab oluliselt
kauem aega tüügastest vabanemine.
3.5 KUNA PEAKS ENDWARTS PEN´I KASUTAMISE LÕPETAMA
Lõpetage EndWarts PEN´i kasutamine kui mustad laigud ei ole enam nähtavad või tüügas on
välja kukkunud, kõhetunud või tüüka kohale on jäänud tühimik. Nahk taastub mõne aja pärast.
Kui te kasutate toodet liiga kaua, peale tüüka kadumist, muutub nahk roosakaks ja kergelt
niiskeks. Sellisel juhul lõpetage EndWarts PEN´i kasutamine koheselt. Kontrollige peale paari
nädalat kohta, kus tüügas oli; kui märkate täpikest, võib see viidata tüüka jäänustele. Kui selline
olukord peaks esinema, tuleb ravi korrata.
3.6 RASEDUS JA IMETAMINE
Teadaolevalt ei ole rasedatele ja imetavatele emadele mingeid riske täheldatud.

4. VÕIMALIKUD KÕRVALTOIMED

EndWarts PEN sisaldab tugevat hapet. Kui lahust kasutatakse liiga palju või valesti, võib
esineda nahakahjustusi, vaata punkti 2.1 ÄRGE KASUTAGE ENDWARTS PEN´i. Nahakahjustuste
vältimiseks järgige juhiseid punktis 3.1 ANNUSTAMINE JA KASUTAMINE.
Võivad esineda ajutised lokaalsed kõrvaltoimed nagu tundlikkus, kipitustunne, valu, punetus,
põletustunne või veritsus verekapillaaridest. Lõpetage ravi kuniks nahk on taastunud.
Liiga palju lahust või vale kasutamine võib kaasa tuua tugevaid kõrvaltoimed nagu villid,
ja liigne tarvitamine võivad kaasa tuua tugevaid kõrvaltoimed nagu villid, haavad, tume naha
pigmentatsioon, keemiline põletus, põletik, koe surm (nekroos) või armid. Kahjustatud piirkond
tuleks hoida puhtana, et vältida infektsioonide esinemist. Sellistel juhtudel lõpetage ravi
koheselt ning tõsisematel juhtudel pöörduge arsti poole.
EndWarts PEN´il on tugev lõhn, mis võib olla ärritav hingamisteedele ja silmadele. Ärge
nuusutage pliiatsi sisu. Kõrvaltoimeteks võivad samuti olla hingamisteede ja/või kurgu ärritus.
Esineda võib ka silmade tilkuvat nina, silmade vesisust või hingamisraskusi.
On teavitatud üksikutest allergilisest juhtudest, kui on esinenud punetust, löövet, sügelust.

5. SÄILITAMINE JA MUU TEAVE

Säilitamine: Hoida laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Hoida temperatuuril 15 kuni
25 °C, soovitavalt püstises asendis, kork vaatega alla.

Edukatulemuse saamiseks kasutage toodet regulaarselt üks kord nädalas kuni tüügas on
täielikult kadunud. Kui ravi on ebaregulaarne, võtab tulemuse saavutamine kauem aega.
Vanu ja/või suuri tüükaid täiskasvanutel võib pärast 4-5 ravikorda ravida 5 päevaste
intervallidega, kui nahk ei ole ärritunud. Ärge kasutage liiga palju.
Kui ravite tüükaid õhukesel nahal, piisav sageli vähematest kasutuskordadest. Kasutage
toodet harvemini, näiteks igal teisel või kolmandal nädalal.

Pakendi sisu: Värvitu kuni kergelt pruunikas lahus (sipelghappe, vesi, glütserool, sidruniõli).
Pakend: PEN aplikaator koos korgi ja kasutusjuhendiga. Korgil on kahe-astmeline avamisfunktsioon, vaata 3.1 ANNUSTAMINE JA KASUTAMINE
Säilivusaeg: Säilivuskuupäev märgitud pliiatsile ning karbile. Peale esmast avamist kasutada
6 kuu jooksul.
Kasutujuhend on uuendatud Jaanuar 2017.
www.endwarts.ee

1. KAS IR ENDWARTS PEN UN KĀDAM NOLŪKAM TO LIETO

EndWarts PEN ir efektīvs risinājums kārpu likvidēšanai. Šķīdums paredzēts kārpu ārstēšanai uz
rokām, pēdām, elkoņiem un ceļgaliem, gan bērniem, gan pieaugušajiem. EndWarts PEN sastāvs
izraisa kārpas izžūšanu un pazušanu. EndWarts PEN sastāvs uzsūcas tieši kārpā, neatstājot
nekādas pēdas uz ādas. Piemēram, pēc lietošanas Jūs varat tūlīt uzvilkt zeķes vai iet vannā.
EndWarts PEN ir patentēts Zviedrijā un marķēts ar CE atbilstības marķējumu kā medicīnas
ierīce, kas bioloģiski noārdās. Tā iedarbība ir baktericīda un, pareizi lietojot, neizraisa rētu
veidošanos vai infekcijas attīstību. EndWarts PEN saturs ir paredzēts apmēram 30 lietošanas
reizēm.

2. KAS JUMS JĀZINA PIRMS ENDWARTS PEN LIETOŠANAS
2.1 NELIETOJIET ENDWARTS PEN
• Nelietojiet sejas kārpu, dzimumorgānu kārpu, molusku, dzimumzīmju, varžacu, cietas ādas
vai citu ādas bojājumu gadījumā.
• Nelietojiet plāksteri EndWarts PEN lietošanas laikā. Plākstera lietošana ārstēšanas laikā var
izraisīt ādas bojājumus, skatīt 4.punktu IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS.
• Nelietojiet, ja kārpa ārstēšanās laikā kļūst jutīga, asiņo vai parādās ādas iekaisums.
Pārtrauciet ārstēšanos līdz ādas stāvoklis ir atjaunojies.
• Nekombinējiet EndWarts PEN lietošanu ar citiem kārpu likvidēšanas līdzekļiem.
• Nelietojiet EndWarts PEN, ja Jums ir alerģija pret kādu no sastāvdaļām, kas minētas 5.punktā
UZGLABĀŠANA UN CITA INFORMĀCIJA.
2.2 BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBA LIETOŠANĀ
EndWarts PEN ir kodīgs šķīdums, ar kairinošu un izteiktu smaržu.
Neieelpot. Tikai ārīgai lietošanai. Uzglabāt bērnien neredzamā un
nepieejamā vietā.
Nelietojiet pārāk daudz. Pārmērīga vai nepareiza lietošana var izraisīt sāpes un ādas bojājumus,
skatīt 4.punktā ‘’Iespējamās blakusparādības’’.
• Ja esat lietojis par daudz vai nejauši izlējis uz apkārtējās ādas, nekavējoties noskalojiet ar lielu
daudzumu ūdens, lai mazinātu ādas bojājumu.
• Ja šķīdums iekļuvis acīs, nekavējoties vairākas reizes izskalojiet ar remdenu ūdeni vismaz 15
minūtes un meklējiet medicīnisko palīdzību.
Esiet īpaši uzmanīgi ārstējot virsmas ar plānu ādas slāni, piemēram, lietojot maziem bērniem
vai uz roku virspuses, skatīt 3.1 punktā DEVAS UN LIETOŠANA un 3.2 punktā LIETOŠANA BĒRNIEM.
Nesabojājiet zīmuli (nemēģiniet atvērt, sagriezt vai caurdurt).
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Kas ir EndWarts PEN un kādam nolūkam to lieto?
Kas Jums jāzina pirms EndWarts PEN lietošanas?
Kā lietot EndWarts PEN?
Iespējamās blakusparādības
Uzglabāšana un cita informācija

3.1 DEVAS UN LIETOŠANA
Lai sasniegtu rezultātu, nepieciešams tikai neliels daudzums EndWarts PEN satura. Uzmanīgi
izlasiet instrukciju, jo šķīdums ir kodīgs. Lai izvairītos no šķīduma nokļūšanas uz apkārtējās
ādas, esiet piesardzīgi un stingri satveriet zīmuli lietošanas laikā. Pēc lietošanas pareizi uzlieciet
vāciņu.
Piespiežot zīmuļa galu kārpai, izplūst neliels daudzums bezkrāsaina šķīduma. Zīmuļa gals var
šķist sauss. Zīmulis ir veidots tā, lai izdalītos tik daudz šķīduma, cik nepieciešams kārpas
ārstēšanai. Lai parādītu, ka zīmulis darbojas, novietojiet zīmuļa galu pret papīru. Uz papīra
ieraudzīsiet mitru nospiedumu. Noņemot vāciņu, sajutīsiet arī sīvu smaržu.
Suletud/
Aizvērt/
Uždarytas:

1.
2.
3.
4.
5.

3. KĀ LIETOT ENDWARTS PEN
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Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju.
Saglabājiet lietošanas instrukciju. Jums varētu būt nepieciešams to
atkārtoti pārlasīt.
Tikai ārīgai lietošanai
Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
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LV

Lai atvēru, vāciņš jāpagriež līdz oranžā līnija uz zīmuļa ir pretī nelielam dobumam uz vāciņa.
Kad tas ir izdarīts, zīmuļa vāciņu droši var noņemt. Lai aizvērtu, vāciņu cieši uzspiež atpakaļ un
pagriež sākotnējā pozīcijā. Skatīt Attēls 1.
Viegli piespiediet zīmuļa galu kārpai vienu sekundi, tad vēlreiz darbību
atkārtojiet. Esiet uzmanīgi, lai nepieļautu šķīduma nokļūšanu uz apkārtējās
ādas.
Kārpas var būt dažāda izmēra, tādēļ atkarībā no kārpas izmēra zīmuļa gals jānovieto ieslīpi. Ja
kārpa ir neliela, izmantojiet zīmuļa galu (A ilustrācija). Ja kārpa ir lielāka, var būt nepieciešams
lielāks daudzums šķīduma. Piespiediet un turiet zīmuļa galu pret kārpu vienu sekundi.
Atkārtojiet divreiz. Varat novietot zīmuli ieslīpi tā, lai tiktu lietota zīmuļa plakanā vai apaļā
virsma (Attēli B un C).
Attēls A

Attēls B

Attēls C

Veiksmīga rezultāta sasniegšanai līdzeklis regulāri jālieto reizi nedēļā līdz kārpa ir izzudusi. Pretējā gadījumā process apstājas. Ja ārstēšana ir neregulāra, tas pagarina kopējo līdzekļa lietošanas
ilgumu.
Vecas un/ vai lielas kārpas pieaugušajiem pēc 4- 5 ārstēšanas reizēm var tikt ārstētas katru
piekto dienu, ja āda nav iekaisusi. Nelietot vairāk.
Ārstējot kārpas, kas atrodas rajonos ar plānu ādu, dažreiz var būt pietiekami ar retākām
lietošanas reizēm. Piemēram, lieto katru otro vai trešo nedēļu.
Ja ārstējiet vairākas kārpas vienlaicīgi, sāciet ārstēšanu uzklājot līdzekli uz dažām no
kārpām aptuveni 2 nedēļas, lai pārliecinātos kā āda reaģē. Ja nekādas nelabvēlīgas izpausmes
nenovēro, turpina ārstēšanu arī uz pārējām kārpām.
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3.2 LIETOŠANA BĒRNIEM
Ja līdzeklis jāuzklāj bērniem, tas vienmēr jādara pieaugušajiem. Lietojiet tieši tā kā norādīts
punktā 3.1 DEVAS UN LIETOŠANA, jo šķīdums ir kodīgs. Maziem bērniem āda ir mīksta un
plāna. Ārstējot kārpas bērniem, EndWarts PEN šķīdumu lietojiet mazā daudzumā. Kārpas
parasti izzūd pēc 2- 3 procedūrām.
EndWarts PEN var lietot bēniem, kas jaunāki par 4 gadiem, bet vienmēr jāpārliecinās, ka
tas tiks izmantots kārpas ārstēšanai nevis kāda cita veida ādas defekta gadījumā. Tāpēc pirms
ārstēšanas jākonsultējas ar savu ģimenes ārstu vai pediatru. It īpaši būtiski tas ir bērniem,
kas jaunāki par 4 gadiem, jo jāpiemēro samazināta deva. Kā arī lietošanas biežums ir retāks,
piemērojot procedūru katru otro vai trešo nedēļu.
• Viegli piespiediet zīmuļa galu kārpai vienu sekundi tikai vienu reizi.
• Uzmanieties, lai netiktu skarta apkārtējā āda.
• Ja kārpa atrodas tādā ķermeņa vietā, ko bērns mēdz sūkāt, Jūs varat jau apstrādāto vietu
noskalot ar ūdeni. Šķīdums jau ir iekļuvis kārpā.
• Dedzinošu vai dzelošu sajūtu gadījumā, noskalojiet kārpu ar aukstu ūdeni un papildus
šķīdumu vairāk nelietojiet. Tas jau ir iekļuvis kārpā.
3.3 LIETOŠANA CILVĒKIEM AR CUKURA DIABĒTU
Cilvēkiem ar cukura diabētu EndWarts PEN kārpu ārstēšanai var lietot tikai uz veselas ādas
(nebojātas un cukura diabēta neskartas ādas), kā arī jāievēro papildus piesardzība. Problēmu
gadījumā vienmēr konsultējaties ar savu ārstu/ māsu vai pēdu aprūpes speciālistu.
3.4 CIK ILGI ENDWARTS PEN BŪTU IETEICAMS LIETOT
EndWarts PEN ir ļoti efektīvs līdzeklis – vairums kārpu izzūd un neatjaunojas. Dažkārt kārpas
izveidojušās zem ādas jau pirms ārstēšanas uzsākšanas.
Kārpas var būt ļoti dažādas un laiks, kas vajadzīgs to novēršanai var būt ļoti atšķirīgs;
parasti tās ir 5- 15 procedūras. Ārstēšana var ilgt īsāku vai garāku laiku. Faktori, kas var

Prieš pradėdami vartoti, atidžiai perskaitykite instrukciją.
Neišmeskite šios instrukcijos. Jums gali prireikti ją perskaityti vėl.
Tik išoriniam vartojimui
Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
Kas yra EndWarts PEN ir kam jis vartojamas
Kas žinotina prieš vartojant EndWarts PEN
Kaip vartoti EndWarts PEN
Galimas šalutinis poveikis
Laikymas ir kita informacija

1. KAS YRA ENDWARTS PEN IR KAM JIS VARTOJAMAS

EndWarts PEN yra efektyvus tirpalas karpoms šalinti. Tirpalas turi būti vartojamas ant rankų,
pėdų, alkūnių ir kelių, tiek vaikams, tiek suaugusiems. Efektyvi EndWarts PEN formulė padeda
organizmui išdžiovinti ir pašalinti karpas. EndWarts PEN absorbuojamas tiesiogiai į karpą ir
nepalieka pėdsakų ant odos. Todėl iš karto, pavartoję EndWarts PEN, galite užsidėti kojines ar
išsimaudyti.
EndWarts PEN yra Švedijoje patentuotas, pažymėtas CE ženklu medicinos prietaisas, kuris
yra biologiškai skaidomas. Tirpalas yra baktericidinis ir, kai vartojamas teisingai, nepalieka
rando, nesukelia infekcijos. EndWarts PEN esančio tirpalo pakanka 30 procedūrų.

2. KAS ŽINOTINA PRIEŠ VARTOJANT ENDWARTS PEN
2.1 ENDWARTS PEN VARTOTI NEGALIMA:
• Nevartokite EndWarts PEN ant veido karpų, lytinių organų karpų, užkrečiamojo moliusko,
apgamų, nuospaudų, sukietėjusios odos ar kitų odos defektų.
• Nevartokite pleistro kartu su EndWarts PEN. Pleistro užklijavimas gydymo metu gali sukelti
odos pažeidimą, žr. 4 sk. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS.
• Nevartokite EndWarts PEN, jei gydoma karpa tampa jautri, ima kraujuoti ar atsiranda odos
sudirginimas. Laikinai nutraukite gydymą ir atnaujinkite jį, kai oda bus sugijusi.
• Nevartokite EndWarts PEN su kitais karpas naikinančiais tirpalais.
• Nevartokite EndWarts PEN jei esate alergiškas bet kuriai medžiagai, išvardytai 5 skyriuje
„Laikymas ir kita informacija“.
2.2 ĮSPĖJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS
EndWarts PEN yra ėsdinantis, stipraus ir dirginančio kvapo. Neįkvėpkite. Tik
išoriniam naudojimui. Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje
vietoje.
Nevartokite per daug! Per gausus ar neteisingas vartojimas gali sukelti skausmą ir odos
pažeidimą, žr. 4 sk. „Galimas šalutinis poveikis“.
• Jei netyčia pavartojote per daug tirpalo ar užtepėte jo ant sveikos odos aplink karpą, iš karto
nuskalaukite dideliu kieku vandens, kad sumažintumėte odos pažeidimą.
• Jei tirpalo pateko į akis, nedelsiant jas išskalaukite drungnu vandeniu kelis kartus, mažiausiai
15 minučių, ir nedelsdami kreipkitės į gydymo įstaigą.
Ypač atsargiai EndWarts PEN vartokite ant plonos odos, pavyzdžiui, gydydami karpas mažiems
vaikams ir ant delnų viršutinės odos. Daugiau informacijos 3.1 sk. DOZAVIMAS IR VARTOJIMAS ir
3.2 sk. VARTOJIMAS VAIKAMS.
Nepažeiskite pieštuko (neatidarykite, nenukirpkite ir nepradurkite).

3. KAIP VARTOTI ENDWARTS PEN

Suletud/
t/

d/
t/

3.1 DOZAVIMAS IR VARTOJIMAS
Efektyviam poveikiui reikia labai mažo EndWarts PEN tirpalo kiekio. Atidžiai perskaitykite
žemiau esančias vartojimo instrukcijas, nes tirpalas yra ėsdinantis. Kad išvengtumėte tirpalo
patekimo ant aplink karpą esančios odos, būkite atsargūs, tvirtai laikykite pieštuką kuomet
tepate ant karpos. Pavartojus, teisingai uždarykite pakuotę dangteliu.
Prispaudus pieštuko galiuką ant karpos, pieštukas išskiria labai mažą bespalvio tirpalo kiekį.
Pieštuko smaigalys gali atrodyti sausas. Pieštukas sukonstruotas taip, kad ant karpos patektų
reikiamas kiekis tirpalo ir gydoma karpa nukristų. Jūs galite patikrinti pieštuko veikimą prieš
vartojant pirmą kartą, prispausdami pieštuką ant gabaliuko popieriaus - pasimatys maža
drėgna žymė. Taip pat, nuėmę pieštuko dangtelį, užuosite rūgšties kvapą.

Suletud/

1 pav.

3.5 KAD JĀPĀRTRAUC ENDWARTS PEN LIETOŠANA
Pārtrauciet EndWarts PEN lietošanu gadījumos, ja vairs nav redzams melns plankums, ja kārpa
ir nokritusi, izžuvusi vai izveidojies iedobums kārpas vietā. Vēlāk ādas deformācija normalizējas.
Ja pēc kārpas izzušanas ārstēšana tiek turpināta pārāk ilgi, ādā veidojas apsārtums un tā kļūst
nedaudz ūdeņaina. Šajā gadījumā nekavējoties jāpārtrauc EndWarts PENlietošana. Pēc pāris
nedēļām apskatiet vietu, kur kārpa atradās; ja Jūs ievērojat mazu punktiņu, tas var liecināt par
kārpas atjaunošanos. Šajā gadījumā būs nepieciešams atkārtoti lietot EndWarts PEN.
3.6 GRŪTNIECĪBA UN BAROŠANA AR KRŪTI
Nav zināmu risku lietošanai grūtniecēm un/ vai sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti.

4. IESPĒJAMĀS BLAKUSPARĀDĪBAS

EndWarts PEN satur stipru skābi. Ja šķīdums tiek lietots pārmērīgi vai nepareizi, tas var
izraisīt ādas bojājumus, skatīt punktu 2.1 NELIETOJIET ENDWARTS PEN. Lai izvairītos no ādas
bojājumiem, ievērojiet norādījumus punktā 3.1 DEVAS UN LIETOŠANA.
Aplikācijas vietā var parādīties pārejošas blakusparādības, kā piemēram, jūtīgums,
smeldzošas sāpes, apsārtums, dedzinoša sajūta vai kapilāra asiņošana. Ārstēšana jāpārtrauc līdz
ādas stāvoklis pilnībā normalizējies.
Pārmērīga un nepareiza līdzekļa lietošana var izraisīt nopietnākas blakusparādības, kā
piemēram, čūlas, brūces, tumšākas pigmentācijas, ķīmiska apdeguma, iekaisuma, audu
atmiršanu (nekrozi) vai rētu veidošanos. Skartajai vietai jābūt tīrai, lai izvairītos no infekcijas.
Ja rodas šādas blakusparādības, pārtrauciet ārstēšanu un nopietna ādas bojājuma gadījumā
sazinieties ar ārstu.
EndWarts PEN ir ar spēcīgu smaržu, kas var kairināt elpošanas orgānus un acis. Neostiet
zīmuļa sastāvu. Blakusparādības var būt saistītas ar elpošanas sistēmas un/ vai rīkles
kairinājumu. Kā blakusparādības var būt arī iesnas, asarošana vai apgrūtināta elpošana. Ir ziņots
par atsevišķiem alerģiskas reakcijas gadījumiem, kā piemēram, apsārtums, izsitumi un nieze.

5. UZGLABĀŠANA UN CITA INFORMĀCIJA

Uzglabāšana: Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Uzglabāt 15 - 25 °C
temperatūrā, vēlams stāvus, ar vāciņu uz leju.
Sastāvdaļas: Bezkrāsains līdz viegli brūns šķīdums (skudrskābe, ūdens, glicerīns, citrona eļļa).
Iepakojums: Zīmuļveida aplikators ar vāciņu un lietošanas instrukciju. Vāciņam ir divpakāpju
atvēršanas mehānisms, skatīt punktu 3.1. DEVAS UN LIETOŠANA.
Uzglabāšanas laiks: Derīguma termiņu skatīt uz zīmuļa un kastītes. Izlietot 6 mēnešu laikā pēc
pirmās atvēršanas.

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 2017. gada janvārī.
www.endwarts.lv

Karpas tarp procedūrų minkštinkite paprastu kūno losjonu ar aliejumi. Taip karpos likučiai
lengviau nukris nuo odos.
Gydymo pradžioje karpa gali pabalti ar šiek tiek padidėti į išorę, iki kol pradės nudžiūti. Kai
karpa ims didėti, aplinkinė oda gali tapti jautresnė. Nepamirškite, kad ant karpos odos sluoksnio
nėra, žr. toliau.
Jei karpa tapo jautri ar ėmė pulsuoti, taip galėjo nutikti todėl, kad pavartojote per daug
tirpalo, žr. 2.1 sk. ENDWARTS PEN VARTOTI NEGALIMA arba karpa negali nukristi, nes yra padengta
oda. Jei karpa negali nukristi, nes yra padengta oda, odą reikia pašalinti, pavyzdžiui, naudojant
pincetą. Jei Jūsų karpa sena ir sukietėjusi, reikia ją sudrėkinti, pamirkant šiltame vandenyje,
kol oda suminkštės. Nugnybkite ar nukrapštykite odą nuo karpos viršaus, tam galite panaudoti
pincetą.
Jei oda stora ar karpa auga gylyn į odą, sukietėjusią odą šalinkite atsargiai. Jei karpa auga
prie nago, prieš panaudojant tirpalą, Jums reikia padurti odą, kad tirpalas patektų į visą karpą.
Nedildžiuokite karpų. Jos gali tapti jautrios ir suformuoti naują, dar kietesnį paviršių.
Po keleto procedūrų, karpose atsiranda juodų taškų. Tai yra mažos kraujagyslės, kurios
maitina karpą krauju. Šių juodų taškų atsiradimas yra požymis, jog karpos tuoj išnyks, ir
gydymą reikia tęsti iki kol juodi taškai bei karpos visiškai išnyks. Kartais juodi taškeliai gali
šiek tiek pakraujuoti, ypač, jei pakrapštėte karpą. Tokiu atveju palaukite keletą minučių kol
kraujavimas sustos ir tik tada tepkite tirpalą, antraip galite pajusti gėlimo pojūtį. Jei pajaučiate
gėlimą, nuskalaukite odą šaltu vandeniu, kad skausmas nurimtų.
3.2 VARTOJIMAS VAIKAMS
Jei karpos naikinamos vaikui, gydymą visuomet turi atlikti suaugusysis. Skaitykite 3.1 skyrių
DOZAVIMAS IR VARTOJIMAS, elkitės atsargiai, nes tirpalas yra ėsdinantis. Maži vaikai turi minkštą,
ploną odą. Gydydami vaikų karpas vartokite labai mažą kiekį EndWarts PEN tirpalo. Paprastai
karpos išnyksta po 2–3 patepimų.
Jaunesni nei 4 m. vaikai taip pat gali būti gydomi EndWarts PEN, tačiau prieš tai būtina
įsitikinti, jog odos pažeidimas tikrai yra karpa, o ne kokia kita odos liga. Pasitarkite su šeimos
gydytoju ar vaikų gydytoju prieš vartojimą. Vartojant EndWarts PEN jaunesniems nei 4 m.
vaikams, labai svarbu sumažinti dozę. Taip pat tepkite rečiau, kas dvi ar tris savaites.
• Švelniai prispauskite pieštuko galiuką ant karpos ir palaikykite vieną sekundę, tepkite vieną
kartą.
• Saugokitės, kad tirpalo nepatektų ant aplink esančios odos.
• Jei vaikas yra linkęs čiulpti tą vietą, ant kurios yra karpa, ją galite nuplauti vandeniu. Tirpalas
jau bus įsigėręs į karpą.
• Jei tepant degina ar gelia, nuplaukite karpą šaltu vandeniu ir daugiau tirpalo nevartokite.
Tirpalas jau bus įsigėręs į karpą.
3.3 VARTOJIMAS SERGANT CUKRINIU DIABETU
Žmonės, sergantys cukriniu diabetu, Endwarts PEN turėtų vartoti tik ant sveikos (nepažeistos
diabeto) odos ir ypač atsargiai. Jei atsiranda kokių nors nepageidaujamų reiškinių, būtina
pasitarti su gydytoju, slaugytoju ar kojų priežiūros specialistu.
3.4 KAIP ILGAI GALIMA VARTOTI ENDWARTS PEN
EndWarts PEN yra labai efektyvus - dauguma karpų išnyksta ir neatsinaujina. Kartais, pradėjus
gydymą, karpos, esančios po oda, gali iškilti.
Karpos gali atrodyti labai skirtingai todėl joms išnaikinti reikia skirtingo gydymo laiko;
paprastai pakankanka 5 – 15 procedūrrų . Gali prireikti ilgesnio ar trumpesnio laiko. Veiksniai,
darantys įtaką karpos išnykimo trukmei, yra: amžius, karpos rūšis, Jūsų imuninė sistema,
karpos vieta ir kiek laiko ji jau yra. Susilpnėjusi imuninė sistema ir įvairūs vaistai, pavyzdžiui,
kortizonas, gali lemti ilgesnį karpos naikinimo laiką. Naujas karpas paprastai yra lengviau
išnaikinti nei senas. Vaikų karpas paprastai yra lengviau išnaikinti nei suaugusiųjų. Į vidų
augančioms pėdų karpoms ir karpoms, esančioms prie nagų odelių, kurios vargina jau daug
metų, gydymas gali būti ilgesnis prieš pastebint kokius nors pagerėjimo požymius. Be to, ilgiau
užtrunka, kol karpa visiškai išnyksta.
3.5 KADA NUSTOTI VARTOTI ENDWARTS PEN
Nustokite vartoti EndWarts PEN, kai nebematote juodų taškų, karpa iškrito ar karpos vietoje
yra „tuščia“ vieta. Karpos vietoje ataugs normali oda. Jei tepsite per ilgai, kai karpa jau nukrito,
oda taps rausva ir kiek pavandenijusi. Tokiu atveju nedelsiant NUSTOKITE vartoti EndWarts
PEN. Po kelių savaičių apžiūrėkite buvusią karpos vietą. Jei pamatysite mažą taškelį, tai gali būti
karpos likučiai. Tokiu atveju Jums teks pakartoti gydymą EndWarts PEN.

4. GALIMAS ŠALUTINIS POVEIKIS

Švelniai prispauskite pieštuko galiuką ant karpos ir palaikykite vieną sekundę,
veiksmą pakartokite. Saugokitės, kad tirpalo nepatektų ant aplink esančios
odos.
Karpos gali būti skirtingo dydžio, todėl jums reikės pakreipti pieštuko galiuką priklausomai nuo
karpos dydžio. Jei karpa maža, naudokite patį pieštuko galiuką (A pav.). Jei karpa didesnė, Jums
reikės daugiau tirpalo. Prispauskite pieštuko galiuką ant karpos vieną sekundę. Pakartokite du
kartus. Jūs galite įvairiai pakreipti pieštuką ir naudoti plokščiąjį arba smailąjį pieštuko galą (B ir
C pav.).
B pav.

ietekmēt kārpu ārstēšanas ilgumu ir sekojoši: vecums, kārpas veids, organisma imūnsistēma,
kārpas lokalizācijas vieta un parādīšanās ilgums. Vāja imūnsistēma un dažu zāļu, piemēram,
kortizons lietošana ir faktori, kas var pagarināt ārstēšanas ilgumu. Jaunas kārpas parasti vieglāk
padodas ārstēšanai kā vecās. Kārpas bērniem parasti ir vieglāk noņemamas kā pieaugušajiem.
Ilggadīgām uz iekšu augošām kārpām un kutikulu kārpām var būt nepieciešams ilgāks laiks, līdz
kļūst redzams ārstēšanas rezultāts, kā arī vajadzīgs ievērojami ilgāks laiks, līdz kārpa pilnībā
izzūd.

3.6 NĖŠTUMAS IR ŽINDYMO LAIKOTARPIS
Nėra informacijos apie pavojų nėščiosioms ar žindančioms moterims.

Norint atidaryti pieštuką, pasukite dangtelį, kol oranžinė juostelė, esanti ant pieštuko atsidurs
vienoje linijoje su nedideliu iškirpimu dangtelyje. Kai jie atsiduria vienoje linijoje, saugu nuimti
dangtelį. Norėdami uždaryti, uždėkite dangtelį atgal ir pasukite į poziciją „užrakinta“. Žr. 1 pav. viršuje.

A pav.

6 PT.

NERO

Ārstēšanās starplaikos uzturiet kārpu mīkstu, lietojot normālai ādai paredzētu losjonu vai
eļļu. Tas nodrošinās kārpas atlieku vieglāku izdalīšanos.
Ārstēšanās sākumā kārpa var palikt balta un augt uz āru, pirms tā sāk izžūt. Kad kārpa
izplešas, apkārtējā āda var palikt jutīga. Parūpējaties, lai pār kārpu nav pārklājusies āda, skatīt
zemāk.
Ja kārpa paliek jutīga vai ir tajā jūtama pulsācija, tas var liecināt par to, ka šķīdums ir lietots
par daudz, skatīt 2.1. punktā NELIETOJIET ENDWARTS PEN vai arī kārpa nevar tikt sasniegta,
jo teraucē virsējā ādas kārta. Ja kārpu pārklāj virsējā āda, ir jāveic iegriezums, piemēram,
izmantojot pinceti, lai kārpu atbrīvotu. Ja kārpa ir veca vai cieta, pirms ārstēšanas samitriniet to,
mērcējot skarto vieto siltā ūdenī līdz āda paliek mīksta. Nokniebiet vai nokasiet kārpas virspusē
esošo ādu, ņemot palīgā, piemēram, pinceti. No biezas, uz iekšpusi ieaugušas plantārās kārpas verrucas - cietā āda jānoņem uzmanīgi.
Kārpām, kas atrodas uz kutikulām, ādas ārējā virsmā var būt jāizdur neliels caurums, lai
šķīdums sasniegtu kārpu. Nevīlējiet kārpas. Kārpas var kļūt jutīgas, un tās veidos jaunu cietu
virsmu.
Pēc dažām ārstēšanas reizēm kārpā parasti kļūst redzami melni punktiņi. Tie ir sīki kapilāri,
kas apgādā kārpu ar asinīm. Tā ir pazīme, ka kārpa drīz izzudīs, un ārstēšana jāturpina, līdz
melnie punkti un kārpa ir pilnībā izzuduši. Nereti, nokasot kārpu, melnie punkti var nedaudz
asiņot. Pirms šķīduma uzklāšanas nogaidiet dažas minūtes, līdz asiņošana beidzas, pretējā
gadījumā var būt neliela durstoša sajūta. Ja rodas durstoša sajūta, nekavējoties noskalojiet vietu
ar aukstu ūdeni, lai mazinātu sāpes.
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EndWarts PEN sudėtyje yra stiprios rūgšties. Jei pavartojama per daug tirpalo ar jis tepamas
neteisingai, tai gali sukelti odos pažeidimą, žr. 2.1 sk. ENDWARTS PEN VARTOTI NEGALIMA.
Vartokite kaip nurodyta 3.1 sk. DOZAVIMAS IR VARTOJIMAS, kad išvengtumėte odos pažeidimo.
Laikinas šalutinis poveikis gali atsirasti tepimo vietoje, pavyzdžiui, jautrumas, gėlimas,
skausmas, paraudimas, deginantis pojūtis, kraujavimas iš kapiliarų. Padarykite gydymo
pertrauką, kol oda pilnai atsigaus.
Jei vartosite per daug tirpalo ar neteisingai tepsite, gali pasireikšti sunkesnių šalutinių
poveikių, tokių kaip pūslės, žaizdos, odos patamsėjimas, cheminis nudegimas, uždegimas,
audinio mirtis (nekrozė) ar rando atsiradimas. Pažeistą odos vietą reikia laikyti švarią, kad
išvengtumėte infekcijos. Tokiais atvejais nutraukite gydymą ir, jei oda yra ženkliai pažeista,
kreipkitės į gydytoją.
EndWarts PEN turi stiprų kvapą ir gali dirginti kvėpavimo organus ir akis. Neuostykite
pieštuko turinio. Šalutinis poveikis gali būti kvėpavimo sistemos ir/ar gerklės sudirginimas, taip
pat sloga, ašarojimas ar sunkumas kvėpuoti.
Buvo už�iksuoti pavieniai alerginių reakcijų atvejai (paraudimas, išbėrimas, niežėjimas).

5. LAIKYMAS IR KITA INFORMACIJA

Laikymas: Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Laikyti 15-25 °C
temperatūroje, geriau vertikalioje padėtyje, kamšteliu žemyn.

Sėkmingam rezultatui pasiekti, vartokite reguliariai vieną kartą per savaitę kol karpa visiškai
išnyks. Jei tai atliksite rečiau, procesas sustos. Jei gydymas bus nereguliarus, procesas bus
ilgesnis.
Senos ir/ar didelės karpos suaugusiems po 4–5 sėkmingų procedūrų gali būti paveikiamos
tirpalu kas penktą dieną, jei oda aplink karpą nėra pažeista. Venkite per gausaus tirpalo
vartojimo.
Jei naikinate karpas ant plonos odos gali užtekti mažiau procedūrų . Tokiu atveju vartokite
pieštuką rečiau, kas dvi ar tris savaites.
Jei naikinate daug karpų, pradėkite nuo keleto jų išnaikinimo dvi savaites ir pažiūrėkite, kaip
Jūsų oda reaguoja. Jei oda nebus pažeista, toliau tepkite ir ant kitų karpų.
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Sudėtis: Bespalvis ar kiek rusvas tirpalas (skruzdžių rūgštis, vanduo, glicerolis, citrinų aliejus).
Pakuotė: pieštukinis aplikatorius su dangteliu ir vartojimo instrukcija. Dangtelis nuimamas
dviem „žingsniais“, žr. 3.1 sk. DOZAVIMAS IR VARTOJIMAS.
Tinkamumo laikas: tinkamumo datą žiūrėti ant pieštuko ir dėžutės. Atidarius, pieštuką galima
vartoti iki 6 mėnesių.

Ši naudojimo instrukcija paskutinį kartą peržiūrėta 2017 m. sausio mėnesį
www.endwarts.lt
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