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Ние ценим лоялността и професионалните умения.

 Амбулаторно лечение от дерматолог или   
 семеен лекар:
 - Криотерапия с течен азот.
 - Лазерна терапия.
 - Хирургично отстраняване с кюртаж.
 - Електрокоагулация и др.

 Недостатъци
 - Хирургичното лечение или криотерапията  по-
някога оставят белези.
 - Необходими са няколко посещения при ле-
кар, често с дълъг интервал помежду им.
 - Болка по време на терапията, появата на пиг-
ментации, кожно дразнене.
 - Страх и стрес, особено при децата.

 Домашно лечение на обикновените   
 брадавици /кокоши тръни/
 Обикновените брадавици могат да бъдат тре-
тирани в домашни условия с продукти, съдържащи 
оцетна киселина, като например Acetocaustin 
разтвор.

ВАЖНО! При каквито и да било съмнения от-
носно вида брадавици или начина на трети-
ране е  необходимо да се направи консул-
тация с лекар. 

Verrucae vulgaris е латинският термин за обикно-
вени брадавици. Брадавиците представляват доб-
рокачествени туморни образувания на кожата, 
които се причиняват от човешки папилома вирус 
(HPV).

 Как се появяват брадавиците?
 Дори малко одраскване на кожата може да 
доведе до инфектиране с брадавични вируси. 
След няколко седмици те започват да формират 
разрастването на кожната повърхност. Вирусите 
могат да достигнат до други участъци на кожата 
или да инфектират други хора. Никой не е 
защитен. 
 Децата и юношите са особено уязвими, тъй 
като тяхната имунна система все още не е напъл-
но развита. Често се среща и при възрастни в об-
ластта на ходилата (verrucae plantares).

 Обикновените брадавици или „кокоши тръ-
ни”, както често ги наричаме, са кръгли или с 
неправилна форма. Техният по-тъмен цвят ги от-
личава от заобикалящата кожа. Видимо приличат 
на цветно зеле. Отслабването на имунната систе-
ма благоприятства развитието им.

 - Брадавиците създават дискомфорт
 - Те са неприятни на вид.
 - Силно заразни – за кратък интервал от време 
може да се увеличи броят им върху двете ръце и 
стъпалата.
 - Болезнени, когато са разположени по ходи-
лата.

 Необходимо ли е брадавиците да се   
 отстраняват и как?
 В интернет ще откриете стотици съвети как 
се отстраняват „кокоши тръни” с билки отвари и 
заклинания. Там ще попаднете и на препоръки 
за рязане, обгаряне и разраняване на тези 
образувания.

ВАЖНО! Опитите за хирургично самолечение 
с помощта на различни игли, ножици или 
режещи инструменти, крие реална опасност 
и може да причини усложнения.

 Понякога брадавиците изчезват спонтанно, без 
видима причина. Своевременното им отстраня-
ване обаче намалява вероятността брадавиците 
да се появят по други части на тялото или да ин-
фектират други хора.

КАК ДА ПРЕМАХНЕМ ОБИКНОВЕНИ БРАДАВИЦИ („КОКОШИ ТРЪНИ”) У ДОМА?
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 Домашна грижа - предимства
	 -	Acetocaustin	се	нанася	локално	само	веднъж	
седмично.
	 -	 Третирането	 е	 безболезнено	 при	 стриктно	
спазване	на	указанията	за	приложение.
	 -	Брадавицата	изчезва	напълно,	слой	по	слой.
	 -	Децата	не	се	страхуват	от	манипулацията.
	 -	Не	се	налага	продължително	чакане	пред	ле-
карски	кабинети.

 Как се прилага Acetocaustin разтвор?
	 Преди	нанасяне	на	продукта,	 здравата	кожа	
около	брадавицата	задължително	се	защитава	с	
плътно	покритие	от	вазелин	или	цинкова	паста.	По	
този	начин	здравата	кожа	около	подлежащата	на	
третиране	зона	се	предпазва	от	кератолитичния	
ефект	на	Acetocaustin.	С	помощта	на	апликатора	
се	 навлажнява	 повърхността	 на	 брадавицата	 с	
Acetocaustin,	след	което	се	оставя	да	изсъхне.

	 Съветвайте	потребителите	винаги	да	използват	
апликатор,	тъй	като	1	мл	разтвор	е	достатъчен	за	
около	 20	 приложения!	 Acetocaustin	 има	 силно	
изразен	кератолитичен	ефект	(хидролизира	про-
теините)	и	е	достатъчно	само	леко	докосване	с	
апликатора,	за	да	се	нанесе	необходимото	коли-
чество	разтвор.	През	следващата	седмица	моно-
хлороцетната	 киселина	 разгражда	 горната	 по-
върхност	на	брадавицата	и	образува	коричка,	коя-
то	може	да	се	отстрани	с	помощта	на	лейкопласт.	
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Киселината	 има	 свойството	 да	 разтваря	 само	
горния	слой	на	брадавицата,	което	понякога	оп-
ределя	необходимостта	от	повтаряне	на	процеду-
рата	до	пълно	изчезване	на	брадавицата.

 ЗАЩО Acetocaustin?
 -	Лесно	и	ефективно	премахва	обикновени	и	
плантарни	брадавици	„кокоши	тръни”	
	 -	Без	болка	и	стрес	при	третиране	на	деца.	
	 -	 Безопасно	 съхранение	 -	 защитена	 от	 деца	
капачка.
	 -	Приложение	само	веднъж	седмично.	

Важно! Моля, използвайте без лекарско пред-
писание само в случай на обикновени бра-
давици /кокоши тръни/ върху ръцете и ходи-
лата. Брадавиците в областта на лицето или 
гениталиите трябва да се лекуват само от 
лекар! 

	 Моля,	прочетете	указанията	за	употреба.	Кон-
султирайте	 потребителите	 относно	 начина	 на	
приложение!	Във	Вашата	аптека!	

За повече информация:
Ес енд Ди Фарма Логистикс БГ ЕООД
Тел.: 02 4899284, е-мail: katya@sndchemicals.bg 
Temmler Pharma GmbH & Co. KG 
www.acetocaustin.de


