Dermatologie

Behandeling van wratten
met vloeibare stikstof
Wij behandelen uw wratten met vloeibare stikstof. Door de lage temperatuur van
195 graden onder nul beschadigen de wrat(ten) en de huid eromheen.
De gevolgen hiervan zijn:
1. Pijn, deze verdwijnt meestal na 30 tot 60 minuten.
2. Ontsteking, dit is een normale afweer van het lichaam tegen beschadiging.
Dit uit zich door:
- zwelling, een vinger of teen kan dik worden;
- roodheid van het behandelde gebied;
- blaar.

Wat moet u doen met blaren die ontstaan?
Ontstaat er een blaar, maar heeft u er weinig of geen last van? Dan hoeft u niets
te doen. Heeft u last van de blaar door de spanning die erop staat? Dan kunt u er
het beste een knipje inzetten met een schoon nagelschaartje. Het blaarvocht (of
bloed, als het een bloedblaar is) loopt eruit waardoor de spanning er vanaf is en u
er minder last van heeft. U kunt eventueel het vocht eruit drukken.
Wanneer u de blaar doorknipt, of als deze spontaan kapot gaat, kunt u er het beste
een pleister opdoen. Wij raden u aan om de blaar regelmatig te desinfecteren met
bijvoorbeeld alcohol, jodium, Sterilon of Dettol. Dit om een infectie te voorkomen.
Als u een blaar heeft, mag u er verder alles mee doen, ook zwemmen of met de
handen in het afwaswater.

Wat gebeurt er na de behandeling?
Het kan soms drie tot vijf weken duren voordat uw huid weer helemaal genezen is.
Littekens verdwijnen bijna altijd in de loop van een aantal maanden.
Afhankelijk van het aantal wratten, de grootte en de plaats, moet de behandeling
enkele malen herhaald worden voordat de wratten helemaal zijn verdwenen.

Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
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Soms komen ze na een aantal weken tot maanden toch weer terug. We kunnen de
behandeling dan weer herhalen.

Heeft u nog vragen?
Bij twijfel, vragen of problemen belt u tijdens kantooruren naar de polikliniek
Dermatologie, telefoonnummer: (073) 553 86 19.
Voor meer informatie kunt u kijken op onze website www.jbz.nl/dermatologie

Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 2

