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Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση
Φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης. Μπορεί να χρειαστεί να τις 
ξαναδιαβάσετε.
Αποκλειστικά για εξωτερική χρήση
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν 
προσεγγίζουν τα παιδιά

1. Τι είναι το EndWarts PEN και ποια είναι η χρήση του
2. Τι πρέπει να γνωρίζετε προτού χρησιμοποιήσετε  
 το EndWarts PEN
3. Πώς να χρησιμοποιήσετε το EndWarts PEN
4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες
5. Συνθήκες φύλαξης και άλλες πληροφορίεςΔιαβρωτικό

ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΤΊ ΕΊΝΑΊ ΤΟ ENDWARTS PEN ΚΑΊ ΠΟΊΑ ΕΊΝΑΊ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
Το EndWarts PEN είναι ένα αποτελεσματικό διάλυμα για την αφαίρεση των 
μυρμηγκιών. Το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιείται για τη θεραπεία των 
χεριών, των ποδιών, των αγκώνων και των γονάτων, τόσο σε παιδιά όσο και 
σε ενήλικες. Η μοναδική σύνθεση του EndWarts PEN βοηθά τον οργανισμό να 
αποξηράνει και να απορρίψει τις μυρμηγκιές. Το EndWarts PEN απορροφάται 
απευθείας από τη μυρμηγκιά και το διάλυμα δεν αφήνει κανένα ίχνος στο 
δέρμα.  Μπορείτε, για παράδειγμα, να φορέσετε κάλτσες ή να κάνετε μπάνιο 
αμέσως μετά την εφαρμογή του.

Το EndWarts PEN είναι ένα βιοδιασπώμενο Ιατροτεχνολογικό Προϊόν με 
Σουηδικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και σήμανση CE. Το διάλυμα είναι βακτηρι-
οκτόνο και όταν χρησιμοποιείται σωστά, δεν προκαλεί ουλές ή λοιμώξεις. Το 
περιεχόμενο του EndWarts PEN είναι επαρκές για περίπου 30 εφαρμογές.

2. ΤΊ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΓΝΩΡΊΖΕΤΕ ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΗΣΕΤΕ ΤΟ 
ENDWARTS PEN

2.1 ΜΗΝ ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΕΊΤΕ TO ENDWARTS PEN
• Μην εφαρμόζετε σε μυρμηγκιές του προσώπου, μυρμηγκιές των γεννητικών 

οργάνων, τέρμινθο, εκ γενετής σημάδια, κάλους, σκληροδερμία ή άλλες 
δερματικές αλλοιώσεις.

• Μην χρησιμοποιείτε επιθέματα με το EndWarts PEN. H χρήση επιθέματος 
κατά τη διάρκεια της θεραπείας μπορεί να προκαλέσει βλάβη του δέρματος, 
βλ. παράγραφο 4. ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ.

• Μην χρησιμοποιήσετε την πένα εάν η μυρμηγκιά που θεραπεύεται γίνει 
ευαίσθητη, αιμορραγεί ή εάν το δέρμα ερεθιστεί. Διακόψτε προσωρινά τη 
θεραπεία μέχρι να αποκατασταθεί το δέρμα. 

• Μην συνδυάζετε το EndWarts PEN με άλλες θεραπείες αφαίρεσης 
μυρμηγκιών.

• Μην χρησιμοποιείτε το EndWarts PEN εάν είστε αλλεργικός/ή σε 
οποιοδήποτε από τα συστατικά που παρατίθενται στην παράγραφο 5. 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

2.2 ΠΡΟΕΊΔΟΠΟΊΗΣΕΊΣ ΚΑΊ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΊΣ
Το EndWarts PEN είναι διαβρωτικό με ερεθιστική και δυνατή 
οσμή. Να μην εισπνέεται. Αποκλειστικά για εξωτερική χρήση. 
Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν 
προσεγγίζουν τα παιδιά. 

Μην εφαρμόζετε υπερβολική ποσότητα! Υπερβολική ή εσφαλμένη εφαρμογή 
μπορεί να προκαλέσει πόνο και βλάβη του δέρματος – βλ. παράγραφο 4. 
ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ. 
• Εάν χρησιμοποιήσετε υπερβολική ποσότητα ή το διάλυμα εσφαλμένα 

απλωθεί στο  δέρμα της περιβάλλουσας περιοχής, ξεπλύνετε αμέσως με 
άφθονο νερό για να μειωθεί η βλάβη του δέρματος.

• Εάν το διάλυμα εισχωρήσει στα μάτια σας, ξεπλύνετε αμέσως και 
επανειλημμένως  με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και αναζητήστε 
ιατρική βοήθεια. 

Προσέξτε ιδιαίτερα όταν το χρησιμοποιείτε για θεραπεία περιοχών με λεπτό 
δέρμα, για παράδειγμα σε μικρά παιδιά, και στο άνω μέρος του χεριού – βλ. παρά-
γραφο 3.1 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ και 3.2 ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ. 

3. ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΗΣΕΤΕ ΤΟ ENDWARTS PEN

3.1 ΔΟΣΟΛΟΓΊΑ ΚΑΊ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Απαιτείται μόνο μια ελάχιστη ποσότητα του EndWarts PEN για να είναι απο-
τελεσματικό. Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προσεκτικά, καθώς το διάλυμα 
είναι διαβρωτικό. Για να αποφύγετε την επαφή του διαλύματος με το δέρμα 
της περιβάλλουσας περιοχής, να είστε προσεκτικοί και να κρατάτε την πένα με 
σταθερή λαβή καθώς εφαρμόζετε το διάλυμα. Επανατοποθετήστε σωστά το 
καπάκι μετά τη χρήση.

Για το άνοιγμα, το καπάκι περιστρέφεται έως ότου η 
πορτοκαλί λωρίδα της πένας ευθυγραμμιστεί με τη 
μικρή κοιλότητα στο καπάκι. Μόλις ευθυγραμμιστούν, 
το καπάκι μπορεί να αφαιρεθεί με ασφάλεια από το 
σώμα της πένας. 

Πιέστε την άκρη της πένας ελαφρά πάνω από τη μυρ-
μηγκιά για ένα δευτερόλεπτο και επαναλάβετε μία φορά. 
Χρειάζεται προσοχή ώστε να μην εφαρμόσετε το διάλυμα 
στο δέρμα της περιβάλλουσας περιοχής.

Για ένα επιτυχές αποτέλεσμα, εφαρμόστε τακτικά μία φορά την εβδομάδα 
έως ότου η μυρμηγκιά εξαφανιστεί εντελώς, διαφορετικά η διαδικασία 
διακόπτεται. Εάν η θεραπεία δεν επαναλαμβάνεται τακτικά, η πλήρης διαδικασία 
της θεραπείας διαρκεί περισσότερο. 

Σε παλαιές και/ή μεγάλες μυρμηγκιές ενηλίκων και μετά από 4-5 
θεραπείες το διάλυμα μπορεί να εφαρμόζεται κάθε πέμπτη μέρα, εάν το δέρμα δεν 
ερεθίζεται. Μην εφαρμόζετε υπερβολική ποσότητα. 

Όταν θεραπεύετε μυρμηγκιές που βρίσκονται σε λεπτό δέρμα, μπορεί 
ορισμένες φορές να επαρκεί μικρότερος αριθμός εφαρμογών. Επαναλάβετε 
τη θεραπεία λιγότερο συχνά, όπως για παράδειγμα κάθε δεύτερη ή τρίτη 
εβδομάδα.

Όταν θεραπεύετε αρκετές μυρμηγκιές, ξεκινήστε με τη θεραπεία 
ορισμένων εξ αυτών για δύο εβδομάδες προκειμένου να παρατηρήσετε πώς 
ανταποκρίνεται το δέρμα. Εάν το δέρμα παραμένει αναλλοίωτο, συνεχίστε με 
τις υπόλοιπες μυρμηγκιές.  

Διατηρήστε την μυρμηγκιά μαλακή στο μεσοδιάστημα των εφαρμογών 
χρησιμοποιώντας λοσιόν ή λάδι για κανονικές επιδερμίδες. Με αυτόν τον τρόπο, 
τα υπολείμματα των μυρμηγκιών μπορούν να αφαιρεθούν ευκολότερα.

Στην αρχή της θεραπείας, η μυρμηγκιά μπορεί να γίνει λευκή και αρχικά να 
επεκταθεί εξωτερικά, προτού αρχίσει να ξηραίνεται. Όταν η μυρμηγκιά επεκτεί-
νεται, το δέρμα της περιβάλλουσας περιοχής μπορεί να γίνει ευαίσθητο. Προ-
σέξτε να μην υπάρχει υπερκείμενο δέρμα στην μυρμηγκιά, βλέπε παρακάτω.

Εάν αισθάνεστε ότι η μυρμηγκιά είναι ευαίσθητη, ή εάν παρουσιάζει έντονο 
πόνο, αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι εφαρμόσατε υπερβολική ποσότητα 
διαλύματος (βλ. παράγραφο 2.1 ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ENDWARTS PEN) ή 
ότι η μυρμηγκιά δεν μπορεί να διαπεράσει το υπερκείμενο δέρμα. Εάν το δέρμα 
καλύπτει τη μυρμηγκιά, τότε πρέπει να δημιουργηθεί ένα άνοιγμα στο δέρμα, 
για παράδειγμα με ένα τσιμπιδάκι, ώστε να αποδεσμευτεί η μυρμηγκιά. Εάν 
έχετε μία παλιά ή σκληρή μυρμηγκιά, ενυδατώστε την πριν από τη θεραπεία, 
εμβαπτίζοντας την προσβληθείσα περιοχή σε ζεστό νερό μέχρι να μαλακώσει το 
δέρμα. Τσιμπήστε ή ξύστε το δέρμα πάνω από την μυρμηγκιά, χρησιμοποιώντας 
για παράδειγμα ένα τσιμπιδάκι. Για την περίπτωση χονδρού δέρματος πάνω 
από αναπτυσσόμενες προς το εσωτερικό μυρμηγκιές, αφαιρέστε προσεκτικά το 
σκληρό δέρμα. Για μυρμηγκιές στο υπονύχιο ενδεχομένως να χρειαστεί να κάνε-
τε μια μικρή οπή στην εξωτερική επιφάνεια του δέρματος για να διευκολύνετε 
το διάλυμα να εισχωρήσει και να έρθει σε επαφή με τη μυρμηγκιά. Μη λιμάρετε 
τις μυρμηγκιές. Οι μυρμηγκιές μπορεί να γίνουν ευαίσθητες και θα δημιουργή-
σουν νέα σκληρή επιφάνεια.

Μετά από μερικές εφαρμογές συνήθως εμφανίζονται μαύρες κηλίδες στη 
μυρμηγκιά. Πρόκειται για μικροσκοπικά τριχοειδή αγγεία που τροφοδοτούν τη 
μυρμηγκιά με αίμα. Αποτελούν ένδειξη ότι η μυρμηγκιά κοντεύει να εξαφανιστεί 

και η θεραπεία πρέπει να συνεχιστεί έως ότου εξαφανισθούν πλήρως οι 
μαύρες κηλίδες και η μυρμηγκιά. Ορισμένες φορές οι μαύρες κηλίδες μπορεί να 
αιμορραγήσουν λίγο, σε περίπτωση που έχετε ξύσει τη μυρμηγκιά. Περιμένετε 
μερικά λεπτά για να σταματήσει η αιμορραγία, προτού εφαρμόσετε το διάλυμα, 
διαφορετικά μπορεί να τσούξει. Εάν τσούξει, ξεπλύνετε με κρύο νερό αμέσως 
για να μετριάσετε τον πόνο.

3.2 ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΣΕ ΠΑΊΔΊΑ 
Η θεραπεία στα παιδιά πρέπει πάντοτε να εφαρμόζεται από ενήλικες. Ακολου-
θήστε προσεκτικά την παράγραφο 3.1 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ δεδομένου 
ότι το διάλυμα είναι διαβρωτικό. Τα μικρά παιδιά έχουν απαλό, λεπτό δέρμα. 
Χρησιμοποιήστε πολύ μικρή ποσότητα διαλύματος του EndWarts PEN στις 
μυρμηγκιές των παιδιών. Οι μυρμηγκιές συνήθως απαλείφονται μετά από 2-3 
θεραπείες.

Σε παιδιά ηλικίας κάτω των 4 ετών μπορεί να χρησιμοποιηθεί το EndWarts 
PEN, ωστόσο πρέπει να πάντοτε να διασφαλίζετε ότι πράγματι πρόκειται για 
μυρμηγκιά και όχι οποιαδήποτε άλλη βλάβη του δέρματος. Συμβουλευθείτε τον 
Παθολόγο ή τον Παιδίατρό σας πριν από τη θεραπεία. Για παιδιά ηλικίας κάτω 
των 4 ετών, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μειωθεί η δόση. Εφαρμόστε λιγότερο 
συχνά, όπως κάθε δεύτερη ή τρίτη εβδομάδα.
• Πιέστε ελαφρά με την άκρη της πένας μία φορά για ένα δευτερόλεπτο.
• Προσέξτε να μην αγγίξετε το δέρμα της περιβάλλουσας περιοχής.
• Εάν το παιδί συνηθίζει να πιπιλάει την περιοχή της μυρμηγκιάς, μπορείτε 

να ξεπλύνετε την θεραπευόμενη περιοχή με νερό. Το διάλυμα έχει ήδη 
διεισδύσει στην μυρμηγκιά.

• Εάν κατά τη θεραπεία παρουσιασθεί αίσθημα καψίματος ή τσούξιμο, 
ξεπλύνετε τη μυρμηγκιά με κρύο νερό και μην εφαρμόσετε άλλο διάλυμα. 
Έχει ήδη διεισδύσει στην μυρμηγκιά.

3.3 ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΊΑΒΗΤΗ 
Οι διαβητικοί πρέπει να χρησιμοποιούν το EndWarts PEN μόνον σε υγιές δέρμα 
(άθικτο και ανεπηρέαστο από τη διαβητική νόσο) και με ιδιαίτερη προσοχή. Σε 
περίπτωση προβλημάτων, να συμβουλεύεστε πάντα τον γιατρό/νοσηλευτή σας 
ή έναν ειδικό στη φροντίδα των ποδιών. 

3.4 ΓΊΑ ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΊΚΟ ΔΊΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΕΊ ΝΑ ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΕΊΤΑΊ 
ΤΟ ENDWARTS PEN
Το EndWarts PEN είναι πολύ αποτελεσματικό – οι περισσότερες μυρμηγκιές 
απαλείφονται και δεν επανεμφανίζονται. Ορισμένες φορές οι μυρμηγκιές που 
ήδη βρίσκονται κάτω από το δέρμα μπορεί να αναδυθούν με την έναρξη της 
θεραπείας.

Η όψη των μυρμηγκιών μπορεί να διαφέρει αρκετά και ο χρόνος που 
απαιτείται για την αφαίρεσή τους μπορεί επομένως να διαφέρει. Συνήθως απαι-
τούνται 5 έως 15 εφαρμογές. Η διάρκεια μπορεί επίσης να είναι συντομότερη ή 
μεγαλύτερη. Παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη διάρκεια της θεραπείας 
των μυρμηγκιών περιλαμβάνουν: την ηλικία, τον τύπο της μυρμηγκιάς, το ανο-
σοποιητικό σας σύστημα, τη θέση της μυρμηγκιάς και το χρονικό διάστημα που 
είναι παρούσα. Η μειωμένη ανοσολογική άμυνα και η φαρμακευτική αγωγή, π.χ. 
κορτιζόνη, είναι παράγοντες που μπορεί να παρατείνουν τη διάρκεια της θερα-
πείας. Σε γενικές γραμμές είναι πιο εύκολη η αφαίρεση πρόσφατων μυρμηγκιών 
από ότι των παλαιότερων. Συνήθως είναι πιο εύκολη η αφαίρεση μυρμηγκιών 
στα παιδιά από ότι στους ενήλικες. Για μυρμηγκιές που αναπτύσσονται προς το 
εσωτερικό και για υπονύχιες μυρμηγκιές που υφίστανται για πολλά έτη, μπορεί 
να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να διαπιστώσετε την επίδραση 
της θεραπείας και απαιτείται σημαντικά μεγαλύτερο διάστημα προτού εξαφα-
νιστεί πλήρως η μυρμηγκιά.

3.5 ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΊ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΩ ΝΑ ΧΡΗΣΊΜΟΠΟΊΩ ΤΟ 
ENDWARTS PEN
Σταματήστε να χρησιμοποιείτε το EndWarts PEN όταν δεν υπάρχουν ορα-
τές μαύρες κηλίδες ή όταν η μυρμηγκιά έχει απορριφθεί, έχει συρρικνωθεί 
ή υπάρχει μια ”τρύπα” στο σημείο όπου ήταν η μυρμηγκιά. Το δέρμα μετά 
επανέρχεται στο φυσιολογικό. Εάν συνεχίστε τη θεραπεία για μεγάλο χρονικό 
διάστημα αφότου έχει απορριφθεί η μυρμηγκιά, το δέρμα θα γίνει ροδαλό και 
λίγο υδαρές. Σε μία τέτοια περίπτωση, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ αμέσως να χρησιμοποιείτε 
το EndWarts PEN. Μετά από λίγες εβδομάδες, ελέγξτε το σημείο όπου ήταν η 
μυρμηγκιά. Εάν δείτε μία μικρή κουκκίδα, αυτή μπορεί να είναι ενδεικτική υπο-
λειμμάτων της μυρμηγκιάς. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να εφαρμόσετε εκ 
νέου το EndWarts PEN.

3.6 ΚΥΗΣΗ ΚΑΊ ΓΑΛΟΥΧΊΑ
Δεν υπάρχουν γνωστοί κίνδυνοι για εγκύους και/ή θηλάζουσες γυναίκες.

4. ΠΊΘΑΝΕΣ ΑΝΕΠΊΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΊΕΣ 
Το EndWarts PEN περιέχει ένα ισχυρό οξύ. Εάν εφαρμοστεί υπερβολική ποσό-
τητα διαλύματος ή εφαρμοστεί εσφαλμένα, μπορεί να προκληθεί βλάβη του 
δέρματος – βλ. παράγραφο 2.1 ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟ ENDWARTS PEN. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες της παραγράφου 3.1 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ για 
να αποφύγετε τη βλάβη του δέρματος.

Παροδικές ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να εμφανιστούν στο σημείο της 
εφαρμογής, για παράδειγμα ευαισθησία, τσούξιμο, πόνος, ερυθρότητα, αίσθημα 
καψίματος ή αιμορραγία από τα τριχοειδή αγγεία. Διακόψτε προσωρινά τη 
θεραπεία μέχρι το δέρμα να επανέλθει πλήρως. 

Η υπερβολική εφαρμογή και η εσφαλμένη εφαρμογή μπορεί να προκαλέ-
σουν πιο σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες όπως φλύκταινες, πληγές, σκούρο 
χρωματισμό του δέρματος, χημικά εγκαύματα, φλεγμονή, νέκρωση του ιστού 
ή ουλή. Η κατεστραμμένη περιοχή πρέπει να διατηρείται καθαρή για να 
αποφευχθεί η μόλυνση. Σε αυτές τις περιπτώσεις διακόψτε τη θεραπεία και σε 
περίπτωση σοβαρής βλάβης του δέρματος επικοινωνήστε με γιατρό.

Το EndWarts PEN έχει δυνατή οσμή που μπορεί να ερεθίσει τα αναπνευ-
στικά όργανα και τους οφθαλμούς. Μην μυρίζετε το περιεχόμενο της πένας. Οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να περιλαμβάνουν τον ερεθισμό του αναπνευ-
στικού συστήματος και/ή του λαιμού. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί επίσης 
να περιλαμβάνουν καταρροή, δάκρυα από τα μάτια ή δυσκολία στην αναπνοή.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις αλλεργικής αντίδρασης έχουν αναφερθεί 
ερυθρότητα, εξάνθημα και φαγούρα.

5. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΊ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ
Φύλαξη: Να φυλάσσεται σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγ-
γίζουν τα παιδιά. Να φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 15 και 25 °C, κατά 
προτίμηση σε όρθια θέση με το καπάκι προς τα κάτω.
Περιεχόμενα: Άχρωμο έως ελαφρώς καφέ διάλυμα (φορμικό οξύ, νερό, γλυκε-
ρόλη, λεμονέλαιο).
Συσκευασία: Συσκευή εφαρμογής τύπου πένας με βιδωτό καπάκι και οδηγίες 
χρήσης. Το καπάκι ανοίγει σε δύο βήματα, βλ. παράγραφο 3.1 ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Διάρκεια ζωής: Δείτε την ημερομηνία λήξης στην πένα και το κουτί. Χρησιμο-
ποιήστε εντός 6 μηνών μετά το άνοιγμα.

Αυτή η οδηγία χρήσης αναθεωρήθηκε τελευταία φορά τον Απρίλιο 2015.
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