Patiënteninformatie
Bleomycine

BEHANDELING VAN WRATTEN met
Bleomycine
Uw dermatoloog besprak met u een behandeling van wratten met Bleomycine.
Met onderstaande informatie willen wij u voorlichten over deze behandeling.
Bleomycine is een cytostaticum, een medicijn dat de celgroei remt. Bij het behandelen van uw wrat(ten)
wordt het middel in een hele kleine hoeveelheid ingespoten op de plek waar de wrat zit.
De voorbereiding
U krijgt een zalf waar u de wrat mee insmeert waardoor deze zacht wordt.
Verder krijgt u instructies om de wrat zoveel mogelijk weg te raspen met een eeltschaaf of eeltrasp.
Behandeling
U wordt behandeld op de poliklinische operatiekamer van Dermex. Omdat injecteren van bleomycine pijnlijk
is, wordt een verdovende injectie vooraf onder de wrat gespoten. Daarna wordt de bleomycine in de wrat
gespoten. Heeft u meerdere wratten dan kunnen die niet altijd tegelijk behandeld worden. Als u
bijvoorbeeld op allebei uw voetzolen wratten heeft, dan behandelen we één voet tegelijk. Dit doen we
omdat u last kunt krijgen van napijn. Ook is het mogelijk dat de wrat na lokale verdoving eerst operatief
wordt “uitgelepeld” en dat de bleomycine in een soort sponsje in de wond wordt gebracht.
Na de behandeling
Uw reactievermogen kan onder invloed van spanning en medisch handelen verminderd zijn.
Na de behandeling adviseren wij u zelf geen auto te rijden of te fietsen. Zorg dat iemand u naar huis
brengt.
Het is mogelijk dat u pijn krijgt; zo nodig kunt u driemaal daags 2 tabletten van 500 mg paracetamol
innemen. Wanneer de verdoving is uitgewerkt kunt een week tot tien dagen last hebben van een brandend
en kloppend gevoel.
Heeft u veel last van pijn, neem dan paracetamol (maximaal driemaal per dag 2 x 500 mg).
•
Kom NIET aan de behandelde wrat!
•
Ga NIET over de pijnlijke plek wrijven of krabben.
De behandelde wrat zal eerst rood worden en opzwellen. Soms ontstaat een bloedblaar. Na een paar
dagen wordt de wrat zwart en sterft af. Dit kan een paar weken duren. Meestal blijven er geen littekens
achter.
U mag de wond dagelijks met lauw warm water uitspoelen, daarna droogdeppen met goed absorberende
keukenrol. Vervolgens smeert u driemaal per dag fucidine crème in de wond dekt het af met vetgaas en
een absorberend verband wat u vervolgens vastzet. U krijgt dus een recept met al deze materialen mee,
die u zelf bij de apotheek moet afhalen.
Complicaties
•
		
•
		

Heeft u heftige pijn, neem dan contact op met de polikliniek dermatologie. Doe dat ook als
u ongerust bent of ergens over twijfelt.
Er bestaat een kleine kans dat de wrat gaat ontsteken, dat merkt u omdat de plek rond de
wrat rood wordt en warm aanvoelt. Neemt u contact op met de kliniek.

Controle
Een afspraak wordt gemaakt voor zes weken na de behandeling voor evaluatie van het resultaat.
Belangrijk
De hoeveelheid bleomycine waarmee u wordt behandeld is zeer klein. Toch adviseren we zowel mannen als
vrouwen uit voorzorg om tijdens en tot drie maanden na de behandeling een zwangerschap te voorkomen.
Wanneer mag u niet met bleomycine worden behandeld?
•
Als u overgevoelig bent voor bleomycine
•
Als u zwanger bent of als u denkt zwanger te zijn
•
Als u borstvoeding geeft
•
Als de wrat vlak bij de nagels zit, kunt u ook niet met bleomycine worden behandeld, want
		
de kans bestaat dat uw nagel dan misvormd wordt.
Tot slot
Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen dan kunt u contact opnemen met de kliniek.
E: info@dermex.nl

T: 085-0606490

