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Wat is Formule W Wrattenpen en hoe werkt het?

Formule W Wrattenpen mag alleen op gewone 

wratten op handen en voeten gebruikt worden.

Een gewone wrat is een harde, eeltachtige 

vergroeiing van de opperhuid in de vorm van een 

(klein) bloemkoolvormig knobbeltje. Meestal treft u 

ze aan op handen en voeten. Voetwratten treft u 

enkel aan op de voetzool. Als u er niet 100% zeker 

van bent dat het om een gewone wrat gaat, 

raadpleeg dan uw arts alvorens u Formule W 

Wrattenpen gebruikt.

Formule W Wrattenpen is een medisch hulpmiddel 

voor de behandeling en het verwijderen van wratten 

door middel van een penapplicator met een 

gepatenteerde gel. Deze gel (met Trichloorazijnzuur) 

stimuleert de celvernieuwing, waardoor de huid 

vervelt. Op die manier zal nieuwe, gezonde huid 

gevormd worden en zal de wrat krimpen en 

verdwijnen.

Formule W Wrattenpen mag niet 

gebruikt worden op:

• plekken met dunne of gevoelige huid zoals gezicht, 

hals, oksels, borsten, billen of geslachtsdelen;

• geïrriteerde huid of op wratten (plaatsen) die 

geïnfecteerd zijn, roodheid of symptomen van 

ontsteking zoals jeuk of zwelling vertonen;

•  donker gekleurde, behaarde of op andere wijze 

vreemd uitziende wratten;

• moedervlekken;

• wijnvlekken;

• zwarte huidvlekken, pigmentvlekken;

• elk lichaamsdeel met haarfollikels of in geval van 

andere ongewone huidcondities;

• steelwratten/draadwratten;

• waterwratjes, bolhoedwratjes of luchtpukkels;

• ouderdomswratten;

• genitale of venerische wratten/ venuswratten;

• kinderen jonger dan vier jaar.

LET OP: kijk op de website voor meer informatie 

www.formulew.nl

Formule W Wrattenpen is uitsluitend voor uitwendig 

gebruik. Personen met een gebleken overgevoelig-

heid voor Trichloorazijnzuur mogen Formule W 

Wrattenpen niet gebruiken.

Wanneer moet u uw arts of apotheek raadplegen?

• Bij wratten die spontaan gaan bloeden of plotseling 

van kleur of grootte veranderen.

• Bij wratten op of rond de geslachtsorganen.

• Bij wratten in het gezicht.

• Als de wrat binnen 14 dagen niet verbetert.

• Wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft.

• Wanneer u diabetes heeft.

• In geval er bijwerkingen optreden welke u als 

ernstig ervaart.

Waar moet u verder speciaal op letten bij het 

gebruik van Formule W Wrattenpen?

• Gebruik een kleine hoeveelheid gel (1 druppel). 

Te grote hoeveelheden van de gel kunnen irritaties 

veroorzaken.

• De beschreven rustdagen in het behandelschema 

zijn essentieel voor het doorwerken van de 

werkzame stof en het herstel van de huid.

• Sluit de Formule W Wrattenpen goed af met het 

dopje om uitdroging te voorkomen.

• LET OP: Formule W Wrattenpen is pijnloos in 

gebruik, waardoor u de werking niet zult voelen. 

Breng de gel met behulp van de pen nauwkeurig 

op de wrat aan om onnodige beschadiging van 

andere huiddelen te voorkomen.

TIP: Om te voorkomen dat de inhoud van de 

Wrattenpen in direct contact komt met uw huid, 

hetgeen tot pijnlijke plekken op de huid kan leiden, 

adviseren wij u rondom de (bloemkool) wrat een 

laag vaseline aan te brengen. De laag dient zodanig 

dik te zijn, dat hij dezelfde hoogte heeft als de wrat, 

tot ± 2 cm in de omtrek van de wrat.

• Vermijd te allen tijde contact met de ogen of 

slijmvliezen.

• Gebruik de Formule W Wrattenpen niet op 

likdoorns. Voor likdoorns zijn gespecialiseerde 

producten ontwikkeld door Formule W met een 

aangepast concentraat. Zie voor meer informatie 

www.formulew.nl

• Ter voorkoming van overdracht van wratten, 

adviseren wij de Wrattenpen te laten gebruiken 

door één persoon.

• Bij behandeling van meerdere wratten tegelijkertijd 

adviseren wij de pen na beëindiging van de 

behandeling weg te gooien.

Welke bijwerking heeft Formule W Wrattenpen?

Met de pen kunt u Formule W nauwkeurig 

aanbrengen waardoor de kans dat de gel op de gave 

huid terecht komt verwaarloosbaar is. 

Mocht Formule W Wrattenpen toch met de gave huid 

in aanraking komen, dan dient u de gel direct af te 

vegen en de plek met water en zeep af te wassen. 

Bij contact met de gave huid wordt deze huid 

aangetast. Dit kunt u vermijden door vooraf vaseline 

aan te brengen op de huid rondom de wrat(ten). 

In geval er bijwerkingen optreden die u als ernstig 

ervaart of die niet in de gebruiksaanwijzing worden 

genoemd, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Waar moet u op letten als u geneesmiddelen 

gebruikt?

Voor zover bekend zijn er geen bijwerkingen met 

geneesmiddelen.

Hoe lang en op welke wijze kunt u Formule W 

Wrattenpen bewaren?

Formule W Wrattenpen bewaart u op kamertempera-

tuur (15-25°C). Sluit de pen na gebruik goed af om 

uitdroging te voorkomen. De uiterste gebruiksdatum 

staat aangegeven op de verpakking en op de 

Wrattenpen. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Gebruiksaanwijzing

Bij het eerste gebruik: 

draai de onderzijde van de applicator totdat de gel 

zichtbaar is.

Bij de volgende behandelingen: 

voorzichtig draaien totdat een kleine hoeveelheid 

van de gel zichtbaar is.

Behandelschema

1. Gebruik de Formule W Wrattenpen 2 keer per dag 

gedurende 4 dagen. Indien het om een hele kleine 

wrat gaat, gebruik dan de pen 1 keer per dag. 

Breng de gel zorgvuldig aan op de wrat(ten) 

zonder de omliggende huid te beschadigen en 

laat deze inwerken. Een kleine hoeveelheid gel is 

afdoende, 1 druppel werkt snel en effectief.

TIP: Breng vooraf vaseline aan op de omliggende 

huid om beschadiging te voorkomen.

2. Staak de behandeling vervolgens gedurende 

4 dagen. Gedurende deze rustdagen zal de huid 

vervellen, de huidlaagjes van de wrat laten los, en 

huidherstel wordt gestimuleerd. Een eenmalige 

behandeling werkt effectief voor kleine wratjes of 

voor wratjes die net zijn ontstaan.

3. Indien de wrat na de eerste behandelperiode van 

4 dagen nog niet (geheel) verdwenen is, herhaal 

dan de behandeling zoals genoemd in punt 1 en 2 

van het behandelschema. De rustdagen zijn 

essentieel voor het doorwerken van de werkzame 

stof en het herstel van de huid.

4. Het behandelschema kan in totaal 4 keer 

toegepast worden met de Formule W Wrattenpen.

Als na 4 behandelingen de wrat nog niet verdwenen 

is, vraag dan uw (huis)arts om advies.

Deze gebruiksaanwijzing is voor het laatst herzien in 

april 2012.

Voor meer informatie over wratten ga 

naar www.formulew.nl

Fabrikant: Distributeur:

Medical Brands Remark Pharma

Veembroederhof 96 Industrieweg 24

1019 HC Amsterdam 7949 AK Meppel


