
 

 

Patiënteninformatie 

 

 

Wrattenbehandeling 
 
Bij de wrattenbehandeling wordt een combinatiebehandeling van aanstippen met vloeibare 

stikstof en een preparaat Salicylzuurzalf of – tinctuur of een Cignolinetinctuur gebruikt. 

 

Recept 

U heeft van de dermatoloog een recept voor verwekende zalf of tinctuur meegekregen die u kunt 

afhalen bij de apotheek. Deze middelen hebben vooral een hoornverwekende werking, maar zijn 

ook etsend. De tinctuur of zalf moet  één- tot tweemaal daags aangebracht worden, meestal 

onder een pleister. Indien u een recept heeft meegekregen voor een Cignolinetinctuur zal de 

huid hierdoor bruin verkleuren. De bruine kleur verdwijnt als de behandeling met Cignoline wordt 

gestaakt. 

Belangrijk is het om de houdbaarheidsdatum in de gaten te houden en bij het verstrijken van de 

datum tijdig een nieuwe zalf of tinctuur bij de apotheek te halen.  

Van uw specialist krijgt u herhaalrecepten mee. 

Als de wrat verweekt is, kunt u met behulp van een puimsteen, een mesje of een nagelvijl de 

verweekte huid verwijderen (liefst enkele malen per week).Het aanstippen met de vloeibare 

stikstof is het meest effectief als de eeltlaag zoveel mogelijk is verwijderd. 

 

Vloeibare stikstof 

Door de behandelaar of doktersassistente worden de wratten één maal per 3 à 4 weken 

aangestipt met vloeibare stikstof. Door de bevriezing vindt weefselbeschadiging plaats. Er 

ontstaat hierbij meestal een blaar of blaasjes onder de wrat. Nadelen van de behandeling zijn 

pijn direct na of tijdens de behandeling en door blaarvorming kunt u hiervan enige hinder 

ondervinden. 

Bij wratten die behandeld zijn met vloeibare stikstof en waarbij er geen blaren na 2 á 3 dagen 

zijn ontstaan, kunt u weer starten met de behandeling met wrattentinctuur of zalf en pleister. 

 

Behandelingsduur 

De behandeling van wratten is een langdurige zaak. U dient vooral geduld te hebben en te 

rekenen op een behandelingsduur van 3 tot 9 maanden. Soms 1 à 2 jaar afhankelijk van de 

hoeveelheid en de uitgebreidheid van de wratten. 

 

Tot slot 

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

polikliniek Dermatologie in de LangeLand Huidkliniek, bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 

08.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 28 86. 

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw 

behandeling, laat dit ons dan weten.  
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