Patiënteninformatie

Behandeling van wratten met Cantharone
Inleiding
Binnenkort krijgt u een behandeling van uw wratten
met Cantharone.
In deze folder kunt u lezen wat Cantharone is en
hoe de behandeling verloopt.

In dat geval wordt de plastic pleister al na 2 tot 4
uur verwijderd. Als er te ernstige blaren ontstaan,
kan de herhaling zonder pleister gedaan worden.
Telkens dient de zone na 4 uur goed met water en
zeep gewassen te worden.

Wat is Cantharone?
Cantharone is een vloeistof die cantharidine bevat,
een stofje geproduceerd door de Spaanse vlieg
(blister beetle). Het is een blarentrekkend
middel. Het is al lange tijd in gebruik voor de
behandeling van gewone wratten (verrucae
vulgares) en waterwratjes (mollusca contagiosa).
Wanneer het op een foute manier of in te grote
hoeveelheden gebruikt wordt, kan het ernstige
bijwerkingen hebben. Om deze reden wordt het
product alleen nog in het ziekenhuis aangebracht.

Werkwijze bij platte wratten
Bij platte wratten wordt de vloeistof aangebracht
zonder verband en moet na 4 tot 6 uur met water en
zeep afgewassen worden.

Werkwijze bij gewone wratten
De vloeistof wordt aangebracht op de wrat.
Wanneer de vloeistof opgedroogd is, wordt er een
doorschijnende pleister over aangebracht, zodat het
product kan indringen. De eerste keer moet de
pleister na 4 uur worden verwijderd en moet de
zone met water en zeep afgewassen worden.
Wanneer er sneller een branderig gevoel optreedt,
mag de pleister eerder verwijderd worden. Indien er
na het eerste gebruik van de vloeistof geen blaar
gevormd wordt, mag de pleister de volgende
behandeling 8 uur blijven zitten. Als er dan nog
steeds geen blaarvorming ontstaat, wordt nadien
een sterkere variant gebruikt (Cantharone Plus).
Deze behandeling wordt om de 2 tot 4 weken
herhaald tot de wratten verdwenen zijn. Gemiddeld
zullen de wratten na enkele maanden verdwenen
zijn.

Te verwachten effecten
Blaarvorming en irritatie met roodheid en licht
pijnlijk gevoel zijn te verwachten effecten. Soms kan
er een lichte zwelling optreden. Dan mogen koude
kompressen (ice-packs) gebruikt worden.

Belangrijk is dat de zone waar de vloeistof
aangebracht wordt telkens goed met water en zeep
afgewassen wordt.

Vragen?
Wij helpen u graag. U kunt contact opnemen met
de assistent of uw behandelend specialist van de
polikliniek Dermatologie.
Locatie Molengracht: T (076) 595 30 20
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Werkwijze bij waterwratjes
Bij waterwratjes kan Cantharone ook gebruikt
worden.
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Hoe lang duurt de behandeling?
U komt om de 2-4 weken terug tot de wratten
volledig verdwenen zijn. Net als bij gewone wratten
duurt de behandeling gemiddeld enkele
maanden. Bij sommige patiënten zijn de wratjes al
na 1 behandeling verdwenen.

Wanneer moet ik een arts inschakelen?
In de volgende gevallen is het belangrijk om contact
op te nemen met uw (huis)arts:
Als er een etterende wond ontstaat.
Bij koorts (er is mogelijk een infectie van de
wond).
Een allergische reactie (extreme zwelling of
algemeen onwel zijn). Dit komt zelden voor.
Nacontrole
Nacontrole is niet nodig, tenzij de wratten
terugkomen.
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