Hoe werkt Papiopad®
tegen huidinfecƟes?
Een wrat wordt veroorzaakt door een
virus infecƟe van de huid. Koorts
helpt het lichaam bij verwijderen van
virusinfecƟes. Door het gebruik van
de Papiopad® hiƩecompressen wordt
de huid precies goed verhit. Het geeŌ
plaatselijke “koorts”. Het lichaam kan
dan het virus verwijderen zodat de huid
zich in drie maanden herstelt en de wrat
verdwijnt.
Koorts bestrijdt ook schimmel- en bacterie-infecƟes daarom kunnen Papiopad®
hiƩecompressen ook gebruikt worden
voor de verlichƟng van klachten bij huidschimmels en andere huidinfecƟes.
Een Papiopad® hiƩecompres bevat natriumethanoaat hydraat (dit is niet giŌig).
Er is geen gevaar bij directe aanraking
met de huid. Spoel de huid met water.

Vraag en antwoord
Vraag: Waarom duurt het enkele maanden
voordat de wrat weg is?
Antwoord: Het huidweefsel van de wrat
wordt vervangen door gezonde huid. De
huid vernieuwt zich conƟnu en vervangt
zich geheel in twee tot drie maanden.
Vraag: Zijn wraƩen besmeƩelijk?
Antwoord: Ja. WraƩen worden veroorzaakt
door een virusinfecƟe van de huid. De wrat
scheidt steeds virussen uit in de huidschilfers die van de wrat komen.

Naast gebruik van Papiopad® Voet voor de behandeling
van voetwraƩen, kan Papiopad® ook gebruikt worden
tegen handwraƩen en wraƩen op het lichaam.
Voor wraƩen op het lichaam wordt aangeraden
Papiopad® Huid, te gebruiken.
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Lees vóór gebruik deze handleiding

Papiopad® Voet
hiƩecompressen tegen infecƟes
Papiopad® Voet is ontwikkeld voor gebruik tegen voetwraƩen, maar kan
ook gebruikt worden voor de verlichƟng van klachten bij voetschimmels,
kalknagels en andere infecƟes aan de voet. Bij wraƩen is gebruik eens
in de twee dagen van beide Papiopad® hiƩecompressen gedurende een
periode van 3 weken aanbevolen.
De hiƩecompressen zijn tot 50 keer herbruikbaar.

Kijk ook op onze website: www.papiopad.com

inhoud van uw aankoop
Het Papiopad® Voet pakket bestaat uit twee Papiopad®- hiƩecompressen,
twee compreshoesjes, een bandage en deze handleiding.
Papiopad® Voet heeŌ een Klasse I medische cerƟficering.

Vraag: Ik heb veel wraƩen. Moet ik elke
wrat behandelen?
Antwoord: U hoeŌ niet alƟjd elke wrat te
behandelen. Als de grootste of hinderlijkste
wraƩen behandeld worden dan verdwijnen
vaak alle wraƩen. Overgebleven wraƩen
kunnen opnieuw behandeld worden met
Papiopad.
Vraag: Als een Papiopad® hiƩecompres lek
raakt is dat dan gevaarlijk?
Antwoord: Nee. De Papiopad® hiƩecompressen bevaƩen een niet giŌige zoutoplossing. Spoel het zout met water weg.
Het kapoƩe Papiopad® hiƩecompres kan
met het restafval afgevoerd worden.
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Gebruik

Let op!

Verwijder het cellofaan rond het
kussen.

Het gebruik van de Papiopad®
hiƩecompressen op de huid mag
niet pijnlijk zijn. Als het verwarmen
pijnlijk is, schuif het bijgeleverde
compreshoesje om het Papiopad®
hiƩecompres. De temperatuur op de
huid wordt dan lager. Ga niet door
als de pijn blijŌ aanhouden.
Gebruikers met een verstoorde pijn
ervaring moeten extra voorzichƟg
zijn om blaarvorming te voorkomen.

In het compres is een metalen
schijłe in de heldere vloeistof
zichtbaar. Door het metalen schijłe
in de hiƩecompres in te drukken
(voel een klik), kristalliseert de
vloeistof en de hiƩecompres wordt
direct heet.
Kneed het compres even zodat het
geheel melkachƟg en soepel is en
steek het in de bandage.
Druk dan het geacƟveerde
hiƩecompres 15 minuten stevig op
de plek van de wrat en fixeer het
hiƩecompres met de bandage.
Vervang na deze 15 minuten het
hiƩecompres meteen door de
tweede. Na weer 15 minuten is de
behandeling voor die dag klaar.
In het totaal verhit u de plek dus
30 minuten per keer. Bij wraƩen is
gebruik eens in de twee dagen van
beide Papiopad® hiƩecompressen
gedurende een periode van 3 weken
aanbevolen. Het kan nog enige Ɵjd
duren tot de wrat geheel verdwenen
is.
Als u het metalen schijłe niet kunt
indrukken, druk dan op de andere
kant van het schijłe. Als u het
schijłe ingedrukt hebt maar de
compres wordt niet warm, druk dan
vaker net zolang tot de compres
heet wordt. Bij het eerste gebruik
van een nieuw compres moet men
soms enkele malen klikken voor dat
hij warm wordt. Als een compres
wordt hergebruikt dan is één keer
klikken bijna alƟjd voldoende.

Klaarmaken voor
hergebruik
Na het aŅoelen zijn de gebruikte
hiƩecompressen hard. U maakt ze
weer gebruiksklaar door ze te koken.
Ga als volgt te werk:
1- Doe de harde hiƩecompressen in
een pan met voldoende water zodat
de compressen net onder water
staan.
2- Breng het water aan de kook en
laat het 5 minuten door koken tot
alle kristallen in de compressen zijn
opgelost. De compressen zijn weer
helemaal helder.
3- Laat de compressen aan de lucht
koelen tot kamertemperatuur. Het
compres is opnieuw klaar voor gebruik. Bewaar de compressen op een
schone plek.
Tip: gebruik de regeneraƟezak
van Papiopad om de compressen,
bandage en compreshoesjes in op te
koken en af te laten koelen.
De hiƩecompressen, bandage en
compreshoesjes zijn dan allemaal
ontsmet.
De Papiopad regeneraƟezak is apart
te verkrijgen op www.papiopad.com.

