
Hierbij verklaar ik dat ik en de in mijn bedrijf aanwezige behandelaars onderstaande punten in verband met 
het gebruik van Podopharm Verru shot acid liquid hebben begrepen en dat we het gebruik van het product 
op deze manier zullen toepassen in onze behandelingen.


Behandeling met de Verru shot acid liquid is voorbehouden aan (medisch) Pedicures, podotherapeuten en 
andere zorg professionals. Het is niet voor gebruik door consumenten.


Het product mag niet worden doorverkocht aan derden.


De Verru shot liquid moet buiten bereik van kinderen gehouden worden en zoveel mogelijk afgesloten 
bewaard worden.


De Verru shot liquid is voor toepassing op wratweefsel. Niet op gezonde huid.


Als de vloeistof onbedoeld toch op de huid komt dep dit dan zo snel mogelijk met een vochtige doek op en 
spoel met lauwwarm water. Daarna kan om de vloeistof zo snel mogelijk weer basisch te krijgen gespoeld 
worden met water met een 3% baking soda oplossing. Het is zeer raadzaam om deze klaar te hebben 
staan bij gebruik van de Verru shot acid Liquid.


Voor gebruik dient de volgende anamnese afgenomen te worden.


Anamnese voorafgaand aan de behandeling: 

Heeft u chronische ziektes of gebruikt u medicijnen?


Diabeten niet behandelen met de Verru shot acid liquid zonder toestemming van de behandelend arts.


Zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven niet behandelen.


Kinderen niet behandelen met de Verru shot acid liquid.


Bovenstaande groepen kunnen wel behandeld worden met Verru immuno skin care paste.


Bij twijfel over wel of niet behandelen dient u altijd de behandelend arts of huisarts toestemming voor 
behandeling te vragen.


Advies om D3 levels te meten en eventueel te supplementeren om de afweer te verhogen..


Weet u zeker dat het hier om een wrat gaat.


Hoe lang heeft u de wrat al.


Is de wrat pijnlijk bij het lopen.


Zijn er al andere wrat behandelingen geweest.


Wat voor werk doet u? (na behandeling kan de wrat tijdelijk pijnlijk worden)


Wat voor lichamelijke activiteiten doet u (sportschool, sauna, zwembad moet vermeden worden in verband 
met infectiegevaar).


Aangeven dat er 3 a 4 keer iedere 7 tot 14 dagen een behandeling nodig is.




Het volgende behandelprotocol dient in acht genomen te worden:


Protocol wratbehandeling. 

Anamnese afnemen.


Voet desinfecteren.


Zeker stellen dat het om een wrat gaat. Als u niet zeker weet dat het om een wrat gaat dan kan de 
dermatoloog de woekering vaststellen door een microscopisch onderzoek.


Podopharm softening spray aanbrengen op de wrat en verhoornde omgeving en enige tijd laten inwerken.


Laagje dode huid/verhoorning van de wrat voorzichtig met een scalpelmesje verwijderen.


Gezonde huid in de omgeving van de wrat beschermen door aanbrengen van Podopharm regenererende en 
rustgevende crème.


Aanbrengen van een zeer dun laagje van de Verru shot acid liquid met een micro applicator.


Afdekken met een pleister voor 24 uur. Bij ernstige pijnklachten kan de pleister eerder verwijderd worden en 
de behandelde plek na goed opnemen met een natte handdoek spoelen met lauwwarm water. Daarna kan 
een zeer basische vloeistof gebruikt worden om het zuur verder te neutraliseren. Bijvoorbeeld water met 
een 3% baking soda oplossing.


Na 24 uur kan 1-2 maal daags de verru immuno huidverzorgende pasta door de client dun op de 
behandelde plek aangebracht worden.


Let op: behandel in verband met de eventuele irritatie van de wrat en het gebruik van zuur maar 1 
wrat per keer. 


Verru shot liquid is een geregistreerd Medical device dus registreer de voortgang van de behandeling door 
met toestemming van de client goede duidelijke foto's te maken van de behandelplaatsen. 


Verru shot acid liquid is een geregistreerd Medical device dus registreer de clientnaam, behandeldata, 
voortgang van de behandeling, gebruikte materialen en opmerkingen van de client.


Over het algemeen zijn er 3-4 behandelingen nodig met de Verru shot acid Liquid om de wrat te bestrijden.


Handtekening:


__________________


