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NO BRUKSANVISNING
Bruksområde: Hydrozid® brukes som kryoterapi for vorter
og andre hudlesjoner
Innhold: 200 ml HFC-134a (norfluran). Påføringsmaler.
Bruksanvisning.
Bruksanvisning: Hydrozid® påføres lesjonen direkte fra
beholderen. Hydrozid® skal påføres med en avstand på 2 til
3 cm, i 2 til 6 sekunder, avhengig av hvor lesjonen befinner seg.
Bruk Hydrozid i henhold til illustrasjon A, B, C. I illustrasjon
A er sprayhodet stengt. I illustrasjon B er sprayhodet
åpent og klart til bruk (illustrasjon C). Flere gjentatte
fryse-/tinesykluser – opptil 6 med 30 sekunders intervall
– anbefales til én enkelt behandling. Den totale varigheten
av påføringen på lesjonen må ligge innenfor den anbefalte
maksimale behandlingstiden totalt (se tabellen nedenfor).
For å unngå skade på omkringliggende vev kan du bruke
en av påføringsmalene som følger med. Velg et hull i malen
som tilsvarer størrelsen på lesjonen. Enkelte hudlesjoner
krever gjentatt behandling for å bli helt fjernet. Hvis
gjentatt behandling er nødvendig, bør det gå en til to uker
mellom behandlingene. Kryoterapi kan gi en stikkende eller
brennende fornemmelse i huden. Nekrose i epidermale
celler kan føre til blemmedannelse. Fullstendig heling
tar omtrent 10 til 14 dager. Overeksponering kan føre til
hypopigmentering, arrdannelse eller post-inflammatorisk
hyperpigmentering.
Kontraindikasjoner: Kryoterapi er kontraindisert hos
pasienter med kryoglobulinemi, Raynauds sykdom,
kuldeurtikaria, bloddyskrasier eller usikker diagnose.
Forsiktig: Spray aldri på slimhinner, åpne sår, kuttskader og
ømfintlig eller eksematøs hud. Vær ekstra oppmerksom på
behandlingslengde når det gjelder barn og personer med
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sensitiv og aldrende hud. Skal ikke sprayes på frisk hud. Feil
bruk kan føre til uønskede skader på hud og underliggende
vev, deriblant nerver. Skal ikke innåndes. Unngå kontakt med
øynene. Oppbevares utilgjengelig for barn. Ha produktets
beholder eller etikett for hånden hvis det er behov for legehjelp.
Viktig: Hydrozid® skal bare benyttes av helsepersonell.
Påføringsmalene som følger med, skal bare brukes med
Hydrozid®. På grunn av risikoen for infeksjon skal hver
påføringsmal bare brukes til én enkelt hudlesjon. Hydrozid®
er ikke brennbart og kan kastes i vanlig husholdningsavfall.
Hydrozid® kan bestilles ved å gå inn på www�hydrozid�com
Anbefalte, maksimale behandlingstider
totalt for ulike typer hudlesjon:
Hudlesjon

Maksimal behandlingstid
totalt i sekunder

Verruca plantaris

36 (6×6 sek)

Verruca vulgaris

36 (6×6 sek)

Verruca plana

18 (6×3 sek)

Keratosis seborrhoica

36 (6×6 sek)

Lentigo (i ansiktet)

12 (6×2 sek)

Lentigo (ikke i ansiktet)

36 (6×6 sek)

Acrochordon (stilkevorte)

36 (6×6 sek)

Keratosis actinica (i ansiktet)

12 (6×2 sek)

Keratosis actinica (ikke i ansiktet)

36 (6×6 sek)

Molluscum contagiosum

18 (6×3 sek)

Condylom

36 (6×6 sek)

Gingival melanin pigmentering

36 (6×6 sek)

Blødning fra livmorhalsen
ved fysisk påvirkning

36 (6×6 sek)
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