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Před použitím si pečlivě přečtěte návod.
Návod k použití uschovejte. Možná si ho budete potřebovat 
přečíst znovu.
Pouze k zevnímu použití.
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí

1. Co je EndWarts PEN a k čemu se používá
2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začněte EndWarts     
 PEN používat
3. Jak se EndWarts PEN používá
4. Možné vedlejší účinky
5. Uchovávání a další informace

Žíravina

NÁVOD K POUŽITÍ 

1. CO JE ENDWARTS PEN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ
EndWarts PEN je účinným prostředkem pro odstraňování bradavic. Roztok je 
určen k ošetření rukou, chodidel, loktů a kolen, a to jak u dospělých, tak i u dětí. 
Díky jedinečnému složení EndWarts PEN pomáhá bradavice vysušit a vyloučit. 
Roztok z pera EndWarts PEN je absorbován přímo do bradavice a neza-
nechává na kůži žádné stopy. Ihned po jeho použití si tedy můžete například 
natáhnout ponožky nebo se vykoupat.

EndWarts PEN je zdravotnickým prostředkem, který byl patentován ve 
Švédsku a obdržel značku CE. Je biologicky rozložitelný. Roztok je baktericidní a 
při správném používání nezanechává žádné jizvy ani nepůsobí infekce. Obsah 
prostředku EndWarts PEN vystačí zhruba na 30 ošetření.

2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNĚTE ENDWARTS 
PEN POUŽÍVAT

2.1 KDY ENDWARTS PEN NEPOUŽÍVAT
• Nepoužívejte na bradavice na obličeji nebo genitáliích, na vodnaté puchýřky 

na kůži (molluscum contagiosum), mateřská znaménka, kuří oka, ztvrdlou 
kůži ani na jiné kožní vady. V případě pochybností o Vaší diagnóze, kontak-
tujte svého lékaře.

• Po aplikaci prostředku EndWarts PEN nezakrývejte ošetřené místo náplas-
tí. Použití náplasti může poškodit pokožku, viz část 4. MOŽNÉ VEDLEJŠÍ 
ÚČINKY

• Nepoužívejte, je-li bradavice po ošetření citlivá, krvácí nebo jeví známky 
podráždění. Přerušte aplikaci, dokud kůže nezregeneruje.

• Prostředek EndWarts PEN nepoužívejte v kombinaci s jinými prostředky 
pro odstranění bradavic.

• Prostředek EndWarts PEN nepoužívejte, pokud jste alergičtí na některou z 
látek, viz část 5. UCHOVÁVÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE

2.2 UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ
EndWarts PEN je žíravina, se silným a dráždivým zápachem. 
Nevdechujte. Pouze k zevnímu použití.  
Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. 
Nepředávkujte! Nadměrná nebo nesprávná aplikace může 

způsobit bolest a poškodit pokožku, viz část 4. MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY
• Použijete-li roztoku příliš mnoho nebo jím nechtěně potřísníte okolní 

pokožku, okamžitě postižené místo omyjte větším množstvím vody, abyste 
zamezili poškození pokožky. 

• Jestliže vám roztok vnikne do očí, okamžitě je alespoň 15 minut opakovaně 
vyplachujte vlažnou vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

Zvlášť opatrní buďte při ošetřování jemné pokožky, například u dětí nebo v 
horní části ruky, viz část 3.1 DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ a 3.2 OŠETŘENÍ BRADAVIC 
U DĚTÍ.
S perem nijak neadekvátně nemanipulujte (neotevírejte je, neprořezávejte ani 
neprorážejte). 

3. JAK SE ENDWARTS PEN POUŽÍVÁ

3.1 DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ
K účinnému použití stačí jen nepatrné množství roztoku z pera EndWarts 
PEN. Pozorně si přečtěte níže uvedené pokyny, neboť roztok je žíravina. Aby 
se roztok nedostal na okolní pokožku, držte pero při aplikaci vždy pevně a 
manipulujte s ním opatrně. Po použití správně nasaďte víčko.
Jakmile na bradavici přitisknete hrot, pero do bradavice vpraví velmi malé 
množství bezbarvého roztoku. Můžete mít dojem, že je pero suché. Pero je 
vyrobeno tak, aby při použití vydalo pouze tolik roztoku, kolik je zapotřebí k 
ošetření bradavice. Chcete-li vyzkoušet, jak pero funguje, umístěte jeho hrot 
na papír. Uvidíte, že zanechá vlhkou stopu. Po sejmutí víčka také ucítíte silný 
zápach použitého roztoku.
Obrázek 1

Chcete-li pero otevřít, otáčejte uzávěrem, dokud nebude oranžová páska na 
peru v jedné rovině s dutinkou na víčku. Potom lze uzávěr z pera bezpečně sej-
mout. Chcete-li pero zavřít, zatlačte pevně na uzávěr a otočte jej do uzavřené 
polohy.
Viz obrázek 1 výše.

Jak postupovat při aplikaci: Opatrně přitiskněte hrot 
pera na bradavici a zvlhčujte povrch bradavice rozto-
kem.

Roztok aplikujte pouze na bradavici po celé její ploše (obrázek A). Je-li bradavice 
větší, bude třeba na ni použít větší množství roztoku. Hrot pera nakloňte na 
zaoblenější část. (obrázek B)
Nechte pero přiložené po dobu tří sekund.
Dávejte pozor, aby se roztok nedostal na okolní zdravou pokožku.
Chcete-li dosáhnout úspěšných výsledků, provádějte toto ošetření pravidelně 
jednou týdně, dokud bradavice zcela nezmizí.
                        Obrázek  A                  Obrázek  B 

Při léčbě bradavic na tenké pokožce (jako jsou horní části rukou / nohou / 
prsty) může stačit jedna aplikace každý druhý nebo třetí týden.
Staré nebo velké bradavice u dospělých je možné ošetřovat častěji.
Pokud bradavice nezmění svou velikost při aplikaci jednou týdně, ošetřujte 
bradavici dvakrát týdně nebo každý druhý den, dokud není kůže podrážděna. 
Nepoužívejte častěji než po dobu tří sekund.
Pokud máte na kůži pocit pálení nebo zaznamenáte podráždění (zčervenání, 
mravenčení, píchání), ukončete léčbu a přečtěte si bod 4. MOŽNÉ VEDLEJŠÍ 
ÚČINKY. Nezačínejte léčbu, pokud podráždění kůže přetrvává. Pokud pros-
tředek nefunguje na bradavice, obraťte se na Vašeho lékaře nebo lékárníka.
Při ošetřování více bradavic najednou, nejprve vyberte určitý počet bradavic, 
které začnete ošetřovat, ošetřujte je po dobu dvou týdnů a sledujte, jak za-
reaguje pokožka. Pokud kůže zůstane nepoškozená, pokračujte i u zbývajících 
bradavic. 
Mezi ošetřeními bradavici změkčujte běžným tělovým mlékem nebo olejem. 
Zbytky bradavice se pak budou snáze uvolňovat. 
Na začátku aplikace může bradavice zbělat a zvětšit se, než začne vysychat. 
Když se bradavice zvětší, okolní pokožka může být citlivější. Dbejte, aby brada-
vice nebyla zarostlá do kůže, která by ji překrývala (viz níže).

Je-li bradavice citlivá nebo v ní tepe, může se tak stát proto, že jste použili 
příliš mnoho roztoku (viz část 2.1 KDY ENDWARTS PEN NEPOUŽÍVAT), 
případně se bradavice nemůže dostat ven, neboť je zarostlá v kůži. Je-li brada-
vice zarostlá kůží, je třeba kůži narušit, například pinzetou, aby se bradavice 
mohla dostat ven. Je-li bradavice stará nebo ztvrdlá, před ošetřením namočte 
postižené místo do teplé vody, aby kůže i bradavice změkla. Kůži na vrcholu 
bradavice propíchněte nebo oškrábněte (například pinzetou). V případě silné 
kůže u zarostlých veruk (bradavice na nohou) opatrně odstraňte ztvrdlou 
kůži. V případě kutikulárních bradavic bude možná třeba svrchní kůži tence 
propíchnout, aby roztok mohl proniknout k bradavici. Bradavice nepilujte bez 
doporučení lékaře. Bradavice se pak mohou stát citlivějšími a poté znovu 
ztvrdnout.
Po několika ošetřeních se na bradavicích obvykle objeví černé skvrny. Jedná se 
o tenké krevní kapiláry, které bradavici zásobují krví. Znamená to, že bradav-
ice je již na ústupu. Je třeba pokračovat v aplikaci, dokud zcela nezmizí černé 
skvrny i celá bradavice. Tyto černé skvrny mohou občas při rozškrábání trochu 
krvácet. V takovém případě před aplikací roztoku několik minut počkejte, 
dokud krvácení nepřestane, jinak může ošetření trochu pálit či štípat. Pokud 
postižené místo pálí či štípe, ihned je omyjte studenou vodou, aby se bolest 
zmírnila.

3.2 OŠETŘENÍ BRADAVIC U DĚTÍ 
U dětí by měl ošetření vždy provádět dospělý. Pečlivě dodržujte pokyny 
uvedené v části 3.1 DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ, neboť roztok je žíravina. Malé děti 
mají měkkou a tenkou pokožku. Na dětské bradavice proto roztok EndWarts 
PEN používejte velice střídmě. Bradavice obvykle zmizí po 2–3 ošetřeních.
U dětí mladších 4 let lze EndWarts PEN použít také, ale je třeba vždy pečlivě 
ověřit, zda se skutečně jedná o bradavici a ne o jiný kožní defekt. Před 
ošetřením se proto vždy poraďte s praktickým nebo dětským lékařem. V 
případě dětí mladších 4 let je potřeba zhodnotit oblast ošetření (děti mají 
citlivou a tenkou pokožku) a je také důležité snížit dávku. Ošetřujte méně 
často, zhruba každý druhý nebo třetí týden.
• Jednou jemně přitlačte hrot pera na bradavici a nechte pero přiložené po 

dobu tří sekund.
• Dávejte pozor, abyste se nedotkli okolní pokožky.
• Pokud má dítě tendenci si postižené místo cumlat, můžete ošetřené místo 

omýt vodou. Roztok již do bradavice pronikl.
• Pokud postižené místo při ošetřování pálí nebo štípe, omyjte bradavici 

chladnou vodou a již na ni nenanášejte žádný další roztok. Roztok již do 
bradavice pronikl. Pokud má dítě na kůži pocit pálení nebo zaznamenáte 
podráždění (zčervenání, mravenčení, píchání), ukončete léčbu a přečtěte si 
bod 4. MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY. Nezačínejte léčbu, pokud podráždění kůže 
přetrvává.

3.3 OŠETŘENÍ BRADAVIC U OSOB S DIABETEM 
Diabetici by měli EndWarts PEN používat s mimořádnou opatrností a pouze 
na bradavice na zdravé kůži (nepoškozené a nepostižené diabetickým 
onemocněním). V případě problémů se vždy poraďte s lékařem, sestrou nebo 
odborníkem na péči o nohy.

3.4 ZA JAK DLOUHO BY SE MĚL ENDWARTS PEN SPOTŘEBOVAT
Prostředek EndWarts PEN je velmi účinný – většina bradavic vymizí a už se 
znovu neobjeví. Občas se ale mohou po začátku aplikace objevit bradavice, 
které byly doposud skryty pod kůží.

Bradavice mohou vypadat velmi odlišně a stejně tak se může lišit i doba 
potřebná k jejich odstranění. Obvykle bývá třeba 5–15 ošetření, může ale 
stačit méně nebo být zapotřebí více. Faktory ovlivňující dobu potřebnou k 
odstranění bradavic zahrnují věk, typ bradavice, stav imunitního systému, 
umístění bradavice a jak dlouho je již bradavice přítomna. Snížená imunitní 
reakce a užívání některých léků, například kortikosteroidů, mohou dobu 
potřebnou k odstranění bradavic prodloužit. Nové bradavice lze obvykle snáze 
odstranit než bradavice staré. Bradavice u dětí lze obvykle odstranit snáze než 
u dospělých. V případě zarostlých veruk a kutikulárních bradavic, které byly 
přítomny mnoho let, může trvat déle, než se projeví pozitivní účinky aplikace 
prostředku Endwartz, a bradavice může také zmizet až za mnohem delší dobu.

3.5 KDY BYCH MĚL/-A PŘESTAT ENDWARTS PEN POUŽÍVAT
EndWarts PEN přestaňte používat, pokud na bradavici nejsou žádné vidi-
telné černé tečky nebo pokud bradavice vypadla, seschla, nebo jestliže se na 
jejím místě objevila „díra“. Kůže se poté vrátí k normálu. Budete-li v aplikaci 
pokračovat příliš dlouho poté, co bradavice zmizí, kůže zrůžoví a bude trochu 
vodnatá. V takovém případě okamžitě přestaňte EndWarts PEN používat. Po 
několika týdnech zkontrolujte místo dřívějšího výskytu bradavice: zpozorujete-
li malou tečku, může to znamenat, že v kůži ještě zůstaly zbytky bradavice. V 
takovém případě bude třeba aplikaci prostředku EndWarts PEN zopakovat.

3.6 TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ
Neexistují žádná známá rizika, která by se týkala těhotných nebo kojících žen.

4. MOŽNÉ VEDLEJŠÍ ÚČINKY 
EndWarts PEN obsahuje silnou kyselinu. Pokud je roztoku použito příliš 
mnoho nebo je-li použit nesprávně, může dojít k poškození kůže (viz část 2.1 
KDY ENDWARTS PEN NEPOUŽÍVAT). Dodržujte pokyny uvedené v části 3.1 
DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ, abyste předešli poškození pokožky.

Na místě aplikace se mohou dočasně objevit vedlejší účinky, například 
citlivost, štípání, bolest, pocit pálení nebo krvácení z krevních kapilár. Přerušte 
aplikaci, dokud se kůže zcela nezregeneruje.

Předávkování či nesprávné použití může způsobit vážnější vedlejší účinky, 
například puchýře, rány, tmavou pigmentaci kůže, poleptání, zánět, odumření 
tkáně (nekrózu) nebo zjizvení. Poškozené místo udržujte v čistotě, abyste 
předešli infekci. V takových případech přerušte aplikaci a v případě vážného 
poškození kůže kontaktujte lékaře.

EndWarts PEN má silný zápach, který může dráždit respirační orgány a oči. 
K obsahu pera nečichejte. Vedlejšími účinky může být podráždění respiračního 
systému nebo krku. Vedlejší účinky mohou dále zahrnovat příznaky rýmy, 
slzení očí nebo potíže s dýcháním.

Ojediněle byla hlášena alergická reakce, například zarudnutí, vyrážka nebo 
svědění.

5. UCHOVÁVÁNÍ A DALŠÍ INFORMACE
Uchovávání:  Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě 
15–25 ℃, nejlépe kolmo víčkem dolů. 
Obsah: Bezbarvý až nahnědlý roztok (kyselina mravenčí, voda, glycerol, 
citrónový olej).
Balení: Aplikátor ve tvaru pera s víčkem, návod k použití. Víčko se otevírá ve 
dvou krocích, viz 3.1 DÁVKOVÁNÍ A POUŽITÍ..
Doba použitelnosti: Viz doba použitelnosti uvedená na peru a na krabičce. Po 
otevření spotřebujte do 6 měsíců.

Tento návod k použití byl naposled revidován v srpnu 2018.
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Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie.
Tento návod na použitie si uschovajte, možno bude potrebné, 
aby ste si ho znova prečítali.
Len na vonkajšie použitie.
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.

1. Čo je EndWarts PEN a na čo sa používa
2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako použijete
 EndWarts PEN
3. Ako používať EndWarts PEN
4. Možné vedľajšie účinky
5. Uchovávanie a ďalšie informácie

Žieravina

NÁVOD NA POUŽITIE 

1. ČO JE ENDWARTS PEN A NA ČO SA POUŽÍVA
EndWarts PEN je účinný roztok na odstránenie bradavíc. Roztok je určený na 
ošetrenie bradavíc na rukách, chodidlách, lakťoch a kolenách u dospelých aj 
detí. Jedinečné zloženie EndWarts PEN pomáha bradavice vysušiť a odlúčiť. 
Roztok z pera EndWarts PEN sa vstrebáva priamo do bradavice a nezanechá-
va žiadne stopy na koži. Ihneď po aplikácii si preto môžete napr. natiahnuť 
ponožky alebo sa okúpať.

EndWarts PEN je zdravotnícka pomôcka patentovaná vo Švédsku, ktorá 
získala značku CE. Je biologicky rozložiteľný. Roztok je baktericídny a pri 
správnom použití nezanecháva jazvy ani nespôsobuje infekciu. Jedno balenie 
EndWarts PEN vystačí zhruba na 30 ošetrení.

2. ČO POTREBUJETE VEDIEŤ PREDTÝM AKO POUŽIJETE
ENDWARTS PEN

2.1 NEPOUŽÍVAJTE ENDWARTS PEN
• Nepoužívajte na ošetrenie bradavíc na tvári, genitáliách, na molusky, ma-

terské znamienka, kurie oká, stvrdnutú kožu alebo iné kožné defekty. Ak si 
nie ste istý s diagnózou, obráťte sa na svojho lekára.

•  Nepoužívajte náplasť po aplikácii Endwarts PEN. Použitie náplasti 
po ošetrení môže poškodiť pokožku (pozri časť 4 Možné vedľajšie 
účinky).

• Nepoužívajte, ak je bradavica po ošetrení citlivá, krváca alebo pokožka javí 
známky podráždenia. Prerušte liečbu, kým sa koža nezregeneruje.

• Nekombinujte EndWarts PEN s inými prostriedkami na odstránenie bradavíc.
•  Nepoužívajte EndWarts PEN ak ste alergický na ktorúkoľvek zložku 

prípravku (pozri časť 5 Uchovávanie a ďalšie informácie).

2.2 UPOZORNENIA A OPATRENIA
EndWartsPEN je žieravina s dráždivým a silným zápachom. 
Nevdychujte. Len na vonkajšie použitie.  
Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. 
Nepoužívajte nadmerne. Nadmerné alebo nesprávne použitie 

môže spôsobiť bolesť a poškodenie pokožky (pozri časť 4 Možné vedľajšie účinky).
• Ak použijete príliš veľa roztoku alebo ho náhodou aplikujete na okolitú 

pokožku, postihnuté miesto okamžite opláchnite väčším množstvom vody, 
aby ste zabránili poškodeniu pokožky. 

• Ak vám roztok vnikne do očí, okamžite ho aspoň 15 minút opakovane 
vyplachujte prúdom teplej vody a vyhľadajte lekársku pomoc.

Buďte zvlášť opatrný pri ošetrovaní oblastí s tenkou kožou, ako napr. u detí 
alebo na hornej časti ruky (pozri časť 3.1 Dávkovanie a podávanie a časť 3.2 
Liečba u detí).
S perom nijako neadekvátne nemanipulujte (neotvárajte, nelámte ani nepre-
pichujte). 

3. AKO POUŽÍVAŤ ENDWARTS PEN

3.1 DÁVKOVANIE A PODÁVANIE
Na účinné použitie stačí veľmi malé množstvo roztoku EndWarts PEN. 

Pozorne si prečítajte nižšie uvedené pokyny, nakoľko roztok je žieravina. Aby 
sa roztok nedostal na okolitú pokožku, pri aplikácii držte pero vždy pevne a 
opatrne. Po použití správne nasaďte kryt.

Po pritlačení hrotu na bradavicu, pero aplikuje do bradavice veľmi malé 
množstvo bezfarebného roztoku. Pero môže byť na pohmat suché. Pero je 
vyrobené tak, aby pri použití uvoľnilo iba toľko roztoku, koľko je potrebné
k ošetreniu bradavice. Ak chcete vyskúšať, či pero funguje, priložte hrot pera 
na papier. Uvidíte, ako na papieri zanechá mokrú stopu. Zacítite tiež silný 
zápach roztoku po odstránení viečka.
Obrázok 1

Ak chcete pero otvoriť, otáčajte uzáverom, kým nebude oranžová páska na 
pere v jednej rovine s malou dutinkou na viečku. Potom sa dá uzáver z pera 
bezpečne odstrániť. Ak chcete pero zavrieť, uzáver pevne zatlačte späť a 
otočte ho do uzavretej polohy.
Pozri obr.1 vyššie.

Zľahka pritlačte hrot pera na bradavicu a roztokom 
zvlhčite povrch bradavice.

• Nanášajte len na bradavicu, ošetrite všetky bradavice (obrázok A)
• Pri veľkých bradaviciach - nakloňte pero (obrázok B)
• Aplikujte tri sekundy
• Neaplikujte na zdravú pokožku
• Pravidelne ošetrujte raz týždenne, kým bradavica úplne nezmizne.
 
                             Obr.   A                      Obr.   B 

Pri liečbe bradavíc na tenkej pokožke (ako na hornej strane rúk/chodidiel/
prstov) môže postačiť jedna aplikácia každý druhý alebo tretí týždeň.

Pre väčšie, staršie bradavice, plantárne bradavice a bradavice s hrubou vrst-
vou kože sa môže vyskúšať častejšia aplikácia.

Ak ošetrenie raz týždenne je nedostatočné, aplikujte dvakrát týždenne 
alebo každý druhý deň, pokiaľ nie je pokožka podráždená.
NEAPLIKUJTE NADMERNE – aplikujte presne po dobu 3 sekúnd a len na 
bradavice.

Ak máte pocit pálenia alebo si všimnete podráždenie (koža sa stáva
červená, brnenie, pichanie), liečbu ukončite a pozrite časť 4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE 
ÚČINKY. Nezačnite opäť liečbu, kým podráždenie nezmizne.

Ak prostriedok na bradavice neúčinkuje, obráťte sa na svojho špecialistu.
Na dosiahnutie uspokojivého výsledku, ošetrujte pravidelne raz týždenne, 

kým bradavica úplne nezmizne, inak sa proces zastaví. Ak je liečba nepravidel-
ná, celý proces trvá dlhšie.

Staré a/alebo veľké bradavice u dospelých môžu byť po 4 – 5 ošetreniach 
ošetrované každých 5 dní, ak pokožka nie je podráždená. Nepoužívajte 
nadmerne.

Pri ošetrení bradavíc na tenkej pokožke niekedy môže byť postačujúcich 
menej aplikácií. Aplikujte menej často napr. na každý druhý alebo tretí týždeň.

Pri ošetrení viacerých bradavíc, začnite nanášať na niekoľko vybraných 
bradavíc po dobu 2 týždňov, aby ste videli, ako koža zareaguje. Pokiaľ nedôjde 
k poškodeniu pokožky, pokračujte v ošetrení ostatných bradavíc.

Medzi ošetreniami zmäkčujte bradavicu bežným telovým mliekom alebo 
olejom. Zbytky bradavice sa budú ľahšie uvoľňovať.

Na začiatku sa môže bradavica aj zväčšiť a zbelieť predtým, než začne 
zasychať. Keď sa bradavica zväčší, okolitá koža môže byť citlivejšia. Dajte 
pozor, aby bradavica nezarástla do kože, ktorá by ju prekrývala (pozri nižšie).

Ak je bradavica citlivá alebo v nej pociťujete šklbanie, môže to byť spôso-
bené predávkovaním roztoku (pozri časť 2.1 Nepoužívajte ENDWARTS PEN), 
alebo sa bradavica nemôže dostať von cez prerastajúcu kožu. Ak je bradavica 
prekrytá kožou, je potrebné urobiť otvor na koži napr. použitím pinzety, aby sa 
bradavica mohla dostať von. Ak máte starú alebo zatvrdnutú bradavicu, pred 
ošetrením namočte postihnuté miesto do teplej vody, kým koža nezmäkne. 
Strhnite alebo zoškrabte kožu na povrchu bradavice, napr. použitím pinzety. 
Zhrubnutú kožu v prípade zarastených verúk (bradavice na chodidlách) sta-
rostlivo odstráňte. U kutikulárnych bradavíc možno budete musieť prepichnúť 
malý otvor na koži, aby roztok mohol preniknúť ku bradavici. Bradavice nepi-
lujte, pokiaľ vám to neodporučil lekár. Bradavice sa tak môžu stať citlivými a 
znova zatvrdnúť.

Po niekoľkých ošetreniach sa na bradavici zvyčajne objavia čierne škvrny. 
Sú to jemné kapiláry, ktoré zásobujú bradavicu krvou. Je to znak toho, že bra-
davica začína miznúť a s aplikáciou je potrebné pokračovať, kým čierne škvrny 
a bradavica úplne nezmiznú. Niekedy môžu čierne škvrny trochu krvácať, ak 
ste bradavicu poškriabali. Počkajte niekoľko minút s aplikáciou roztoku, kým 
sa krvácanie nezastaví, inak vás to môže trochu štípať. Ak vás to páli alebo 
štípe, bolesť ihneď utíšte studenou vodou.

3.2 LIEČBA U DETÍ 
U detí by mal ošetrenie vykonávať vždy dospelý. Dôsledne dodržiavajte po-
kyny v časti 3.1 DÁVKOVANIE A PODÁVANIE, lebo roztok je žieravina. Malé deti 
majú jemnú a tenkú pokožku. Roztok EndWarts PEN používajte na bradavice 
u detí veľmi striedmo. Bradavice zvyčajne zmiznú po 2 – 3 ošetreniach.

Deti do 4 rokov môžu byť liečené EndWarts PEN, ale vždy sa uistite, že je to 
naozaj bradavica a nie iný kožný defekt. Pred ošetrením sa poraďte so svojím 
všeobecným lekárom alebo detským lekárom. U detí do 4 rokov je zvlášť dôležité 
skontrolovať miesto liečby (deti majú jemnú a tenkú pokožku) a používať menšie 
množstvo roztoku. Ošetrujte menej často, približne každé 2 – 3 týždne.
•  Jedenkrát po dobu troch sekúnd zľahka pritlačte hrot pera na bradavicu a 

roztokom zvlhčite povrch bradavice.
• Dajte pozor, aby ste sa nedotkli okolitej pokožky.
• Ak má dieťa tendenciu cmúľať miesto s bradavicou, môžete ošetrené 

miesto umyť vodou. Roztok už prenikol do bradavice.
• Ak miesto počas ošetrovania páli alebo štípe, opláchnite bradavicu stude-

nou vodou a viac už roztok neaplikujte. Už prenikol do bradavice.
Ak dieťa cíti pálenie alebo zaznamená podráždenie (začervenanie kože, 
pocit brnenia, pichania), liečbu ukončite a pozri časť 4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE 
ÚČINKY. Prerušte liečbu a nezačínajte znovu kým podráždenie nezmizne.

3.3 LIEČBA PACIENTOV S DIABETOM 
Diabetici môžu používať EndWarts PEN k ošetrovaniu bradavíc len na 
zdravej koži (nepoškodená a nepostihnutá v dôsledku diabetu) a s veľkou 
opatrnosťou. V prípade problémov sa vždy poraďte so svojím lekárom, zdra-
votnou sestrou alebo pedikérom.

3.4 AKO DLHO SA MÁ ENDWARTSPEN POUŽÍVAŤ
EndWarts PEN je veľmi účinný – väčšina bradavíc zmizne a už sa viac ne-
objaví. Občas sa, ale môžu po začatí liečby objaviť bradavice, ktoré boli dovtedy 
pod kožou.

Bradavice môžu vyzerať veľmi rozlične a preto čas potrebný na ich odst-
ránenie sa môže líšiť, zvyčajne 5 – 15 ošetrení. Môže tiež trvať kratšiu alebo 
aj dlhšiu dobu. Faktory, ktoré ovplyvňujú dĺžku liečby bradavice zahŕňajú vek, 
druh bradavice, stav vášho imunitného systému, lokalizáciu bradavice a ako 
dlho je už bradavica prítomná. Znížená imunitná odpoveď a súbežná liečba 
napr. kortizónom, sú faktory, ktoré môžu predĺžiť liečbu. Nové bradavice sa 
zvyčajne odstraňujú ľahšie ako staré. Bradavice u detí sa zvyčajne odstraňujú 
ľahšie ako u dospelých. U zarastených verúk a kutikulových bradavíc, ktoré 
môžu byť prítomné už niekoľko rokov, môže trvať dlhšiu dobu, kým spozoru-
jete, že liečba riadne účinkuje a trvá výrazne dlhšiu dobu, kým bradavica úplne 
zmizne.

3.5 KEDY BY STE MALI PRESTAŤ POUŽÍVAŤ ENDWARTS PEN
Prestaňte používať EndWarts PEN, keď nie sú viditeľné čierne bodky alebo 
keď bradavica odpadla, zoschla alebo na mieste bradavice je ”diera”. Koža sa 
potom vráti do normálu. Ak budete pokračovať v liečbe príliš dlho po zmiznutí 
bradavice, koža zružovie a zmokvá. V takom prípade musíte okamžite ukončiť 
liečbu perom EndWarts PEN. Po niekoľkých týždňoch skontrolujte ošetrované 
miesto; ak spozorujete malú bodku, môžu to byť zvyšky bradavice. V takom 
prípade budete musieť liečbu s EndWarts PEN zopakovať.

3.6 TEHOTENSTVO A DOJČENIE
Nie sú známe riziká u tehotných a dojčiacich žien.

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY 
EndWarts PEN obsahuje silnú kyselinu. Ak sa použije príliš veľa roztoku 
alebo sa nesprávne použije, môže poškodiť vašu pokožku (pozri časť 2.1 
Nepoužívajte EndWarts PEN). Dodržiavajte pokyny v časti 3.1 Dávkovanie a 
podávanie, aby ste sa vyhli poškodeniu pokožky.

V mieste aplikácie sa môžu objaviť dočasné vedľajšie účinky, napr. 
citlivosť, pichanie, bolesť, začervenanie, pocit pálenia alebo krvácanie z krv-
ných kapilár. Prerušte liečbu, kým sa pokožka nezotaví.

Predávkovanie, nesprávne použitie alebo rozliatie môžu spôsobiť 
závažnejšie vedľajšie účinky ako sú pľuzgiere, rany, tmavá pigmentácia kože, 
chemické popáleniny, zápal, odumretie kože (nekróza) alebo zjazvenie. Porane-
né miesto udržujte čisté, aby ste zabránili infekcii. Prerušte liečbu a v prípade 
závažného poškodenia kože, kontaktujte svojho lekára.

EndWarts PEN má silný zápach, ktorý môže byť dráždivý pre dýchacie 
cesty a oči. Neovoniavajte obsah fľašky. Môže sa vyskytnúť napr. podráždenie 
dýchacích ciest a/alebo hrdla. Vedľajšie účinky môžu tiež zahrňovať príznaky 
ako nádcha, slzenie očí alebo problémy s dýchaním.

Ojedinele boli hlásené prípady alergickej reakcie ako napr. začervenanie, 
vyrážka a svrbenie.

5. UCHOVÁVANIE A ĎALŠIE INFORMÁCIE
Uchovávanie:  Uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Uchovávajte pri 
teplote 15 až 25 °C, najlepšie kolmo, viečkom dolu. 
Obsah: Bezfarebný až svetlohnedý roztok (kyselina mravčia, voda, glycerol, 
citrónový olej).
Balenie: Perový aplikátor s viečkom a návod na použitie. Viečko sa odstraňuje 
v dvoch krokoch, pozri časť 3.1 Dávkovanie a podávanie.
Doba použiteľnosti:  Pozri dátum exspirácie na pere a škatuľke. Použite do 6 
mesiacov po otvorení.

Tento návod na použitie bol naposledy revidovaný v júli 2018.
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