Behandeling van
hardnekkige wratten
met bleomycine
Locatie Zwijndrecht

Naar het ziekenhuis? Lees eerst de informatie op www.asz.nl/brmo.

Inleiding
Uw dermatoloog heeft met u besproken dat uw wratten hardnekkig
zijn en niet op de gebruikelijke behandelingen zoals vloeibare
stikstof en wrattentinctuur reageren. Daarom worden uw wratten nu
met bleomycine behandeld. In deze folder leest u hier meer over.

Wat is bleomycine
Bleomycine is een celremmend middel, ook wel cytostaticum
genoemd. Het middel remt de groei van de afwijkende opperhuidcellen, waarin zich de wrat ontwikkeld heeft. Bij de behandeling van
wratten wordt een zeer kleine hoeveelheid bleomycine gebruikt.
De bleomycine wordt op de te behandelen plaats ingespoten.
De behandeling is ook geschikt voor kinderen.
U mag niet met bleomycine behandeld worden:
 Als u overgevoelig bent voor bleomycine.
 Als u zwanger bent of zwanger denkt te zijn.
 Als u borstvoeding geeft.
 Ondanks de kleine hoeveelheid bleomycine die wordt toegediend, raden we uit voorzorg zowel mannen als vrouwen aan
om tijdens de behandeling en tot drie maanden daarna, een
zwangerschap te voorkomen.
 Wratten die vlakbij de nagels zitten, kunnen niet op deze manier
behandeld worden. Er is dan kans op misvorming van uw
nagels.

1

Voorbereiding
Twee dagen voor de behandeling haalt u het eelt van uw wrat weg.
U kunt dat doen met een eeltrasp of eeltschaaf.

De behandeling
Beleving
We proberen zo goed mogelijk aan te geven wat u kunt verwachten
aan ongemak of pijn als u een behandeling krijgt. Toch beleeft ieder
mens dat anders en op zijn eigen manier. Vertel het ons als u
ergens tegenop ziet of ongerust bent, dan kunnen we daar nog extra
rekening mee houden.
Plaatselijke verdoving
De verpleegkundige geeft u een plaatselijke verdoving net naast de
wrat. Bij wratten die op de voetzool zitten, kan deze injectie even
pijn doen. Zodra de verdoving werkt, spuit de verpleegkundige de
bleomycine in de wrat.
Als u wratten heeft op uw beide voetzolen, wordt er maar één voet
tegelijk behandeld. Dit heeft te maken met de eventuele napijn. Ook
als u meerdere wratten op uw hand(en) heeft, worden er niet te veel
wratten tegelijk behandeld. In deze gevallen zult u één of meerdere
keren moeten terugkomen voor de behandeling.
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Na de behandeling
Na de behandeling krijgt u een pleister op de behandelde plaats.
Zodra de verdoving is uitgewerkt, kunt u zeven tot tien dagen een
pijnlijk brandend en kloppend gevoel hebben op de plaats van de
behandelde wrat. Als u veel pijn heeft kunt u paracetamol innemen.
Het is belangrijk dat u de wrat met rust laat.
De wrat wordt na de behandeling eerst rood en wat gezwollen.
Soms kan er een bloedblaar onder de wrat ontstaan. Na een paar
dagen wordt de wrat zwart en sterft deze af. Dit kan enkele weken
duren. De huid zal zonder littekens genezen.
U mag de eerste dag na de behandeling niet douchen. Als de blaar
op de behandelde plaats opengaat, mag deze niet nat worden
zolang het wondje open is.
Bij hevige pijn kunt u contact opnemen de polikliniek Dermatologie.
Ook bij ongerustheid of twijfel kunt u bellen.

Bijwerkingen
Soms ontsteekt de wrat na de behandeling. U merkt dit doordat de
plaats van de behandelde wrat rood en warm wordt.
Mochten de klachten na een paar dagen nog aanhouden, dan kunt u
contact opnemen met de polikliniek Dermatologie.
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Resultaten
Ongeveer 60 tot 75% van de hardnekkige wratten is na één tot drie
behandelingen met bleomycine verdwenen.
Soms komen wratten terug. U kunt dan contact opnemen met de
polikliniek Dermatologie voor verder overleg.

Controle
Na zes weken komt u voor controle terug op de polikliniek
Dermatologie. U krijgt hiervoor een afspraak mee na de
behandeling.

Tot slot
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Bel dan gerust
van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-16.30 uur naar de polikliniek
Dermatologie, locatie Zwijndrecht, tel. (078) 654 15 58. We
beantwoorden uw vragen graag.
Geef hier uw mening over deze folder: www.asz.nl/foldertest/
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