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BRUKSANVISNING

Avsedd användning: Hydrozid® används som kryobehandling för vårtor och andra hudlesioner.
Innehåll: 200 ml HFC-134a (norfluran). Appliceringsmallar.
Bruksanvisning.
Bruksanvisning: Hydrozid® appliceras på en lesion direkt
från behållaren. Hydrozid® ska appliceras från ett avstånd
på 2 till 3 cm och under 2 till 6 sekunder, beroende på var
lesionen sitter. Använd Hydrozid i förhållande till illustration
A, B, C. I illustration A är sprejhuvudet stängt. I illustration B
är sprejhuvudet öppet och klart för användning (illustration
C). Flera upprepade omgångar av frysning-tining – upp till 6
omgångar med 30 sekunders intervall – rekommenderas som
en engångsbehandling. Appliceringstiden på lesionen får
inte överskrida den rekommenderade totala maximitiden (se
tabellen nedan). För att undvika skador på omgivande vävnad
kan du använda en av de bifogade appliceringsmallarna.
Välj noggrant ut ett hål i mallen som motsvarar lesionens
storlek. Vissa tillstånd kan kräva upprepad behandling för
att en hudlesion ska avlägsnas helt. När det krävs upprepad
behandling rekommenderas intervall på 1 till 2 veckor mellan
behandlingarna. Kryobehandling kan framkalla en stickande
eller svidande känsla i huden. Nekros av epidermala celler kan
leda till att det bildas en blåsa. Fullständig läkning tar cirka 10
till 14 dagar. Överexponering kan leda till hypopigmentering,
ärrbildning eller postinflammatorisk hyperpigmentering.
Kontraindikationer: Kryobehandling är kontraindicerad
för patienter med kryoglobulinemi, Raynauds sjukdom,
köldurtikaria, bloddyskrasier eller oviss diagnos.
Försiktighet: Spraya aldrig på slemhinnor, öppna sår,
skärsår, ömtålig hud eller hud med eksem. Försiktighet
rekommenderas när det gäller behandlingens längd för barn
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och personer med känslig och åldrande hud. Spraya inte på
frisk hud. Olämplig användning kan leda till oönskade skador
på huden och underliggande vävnader, inklusive nerver.
Undvik inandning. Undvik kontakt med ögonen. Förvaras
oåtkomligt för barn. Ha förpackningen eller etiketten till
hands om du måste söka läkarvård.
Viktigt: Hydrozid® ska endast användas av hälso- och
sjukvårdspersonal. Appliceringsmallarna som medföljer får
endast användas med Hydrozid®. På grund av infektionsrisken
ska varje appliceringsmall endast användas för en enda
hudlesion. Hydrozid® är inte brandfarligt och kan kastas som
vanligt hushållsavfall.
Beställ Hydrozid® på www�hydrozid�com
Rekommenderade maximala totala
behandlingstider för olika typer av hudlesioner:
Hudlesion

Maximal total behandlingstid
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 (facial)

12 (6×2 sek.)

Lentigo (icke-facial)

36 (6×6 sek.)

Acrochordon (skin tag)

36 (6×6 sek.)

Keratosis actinica (facial)

12 (6×2 sek.)

Keratosis actinica (icke-facial)

36 (6×6 sek.)

Molluscum contagiosum

18 (6×3 sek.)

Kondylom

36 (6×6 sek.)

Gingival melanin pigmentation

36 (6×6 sek.)

Blödning från livmoderhalsen
genom fysisk påverkan

36 (6×6 sek.)
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