
                                     DEZE HANDLEIDING LEZEN VÓÓR GEBRUIK 
 
                HELSENSTEENSTIFT / ZILVERNITRAATSTIFT 95% 
 
                           PER STIFT NIET MEER DAN ÉÉN PATIËNT BEHANDELEN 
 
PRODUCT: Een applicator voor gebruik bij één patiënt, voorzien van een massieve punt van 95% 
zilvernitraat BP/PhEUR / 5% kaliumnitraat BP/PhEUR, gemonteerd aan het uiteinde van een kunststof 
heft. De punt heeft een gewicht van ongeveer 0,5 gram.  
 
GEBRUIK: Voor het verwijderen van (voet-)wratten, granulatie weefsel, voor het dichtbranden van de 
huid of het slijmvlies, uitsluitend onder streng medisch toezicht. 
 
VOORZICHTIG:  
- Geeft zwarte vlekken op de huid en op de meeste materialen: Textiel, meubilair, sanitair, enzovoort. 
- Sterk bijtend, alleen voor uitwendig gebruik. 
- Het puntje is zeer breekbaar, dus niet wrijven maar aanstippen. 
- Buiten bereik van kinderen bewaren. 
 
DOSIS / TOEPASSING:  De punt licht bevochtigen met schoon water, voorzichtig aanstippen 
gedurende niet meer dan 2 minuten, terwijl zorg wordt genomen het gezond weefsel te vermijden, 
eventueel door de huid te beschermen met vaseline. Wanneer de punt te nat wordt, wordt de werking 
verzwakt. De behandeling kan worden onderbroken door te spoelen met een 
natriumchlorideoplossing, die de zilverionen bindt.  
 
CONTRA-INDICATIES / WAARSCHUWINGEN / ONGEWENSTE EFFECTEN / VERDERE 
INFORMATIE: Uitsluitend voor gebruik onder streng medisch toezicht. Alleen bestemd voor 
plaatselijke, externe toepassingen. Niet te gebruiken voor genitale wratten. Gezien de bijtende 
werking van zilvernitraat, dienen de ogen en andere gevoelige delen zorgvuldig te worden gemeden, 
in het bijzonder waar het gaat om slijmvliezen, en met name waar het kinderen betreft. Zilvernitraat 
kan het behandelde gebied wekenlang verkleuren. Excessieve hoeveelheden of verkeerd gebruik 
kunnen  brandplekken veroorzaken. In uitzonderlijke gevallen kan langdurige toepassing van 
bovenmatige hoeveelheden leiden tot argyria, een plaatselijke of algemene blauwzwarte verkleuring 
van de huid, ogen, enz., als gevolg van de afzetting van zilver in het weefsel. Hoewel waarschijnlijk 
onschadelijk, kan de verkleuring hardnekkig zijn en slechts zeer langzaam verdwijnen. De absorptie 
van nitriet middels de activiteiten van bepaalde nitraatverminderende bacteriën in sommige wonden 
kan methemoglobinemie veroorzaken.  Vergiftiging per ongeluk door inslikken is onwaarschijnlijk 
gezien de geringe hoeveelheid, maar kan resulteren in pijn, speekselvloed, diarree, misselijkheid, 
braken, coma of stuiptrekkingen. Weefsel of braaksel kunnen zwart verkleuren. Met de behandeling 
voor vergiftiging dient onverwijld te worden begonnen, door de maag herhaaldelijk te spoelen met een 
oplossing van 1% natriumchloride, gevolgd door toediening van een oplossing van 30 gram 
natriumsulfaat in 250ml water. Een demulcens, bijvoorbeeld eiwit, melk of  paraffine-olie kan worden 
toegediend, eventueel i.s.m. pethidine of morfine, onder nauwlettende bewaking van de nierfunctie en 
het vochtbalans. Gemorste zilvernitraat onmiddellijk wegspoelen met  veel water. Ogen dienen 10 
minuten te worden gespoeld met schoon water en eventueel medisch te worden behandeld. 
 
FARMACOLOGIE:  Zilvernitraat werkt als bijtend middel om wratten en ander ongewenst weefsel te 
verwijderen. De werkzaamheid blijft in het algemeen beperkt tot het behandelde gebied. Absorptie via 
de onbeschadigde huid is te verwaarlozen, en minimaal via de slijmvliezen. Geabsorbeerde grotere 
hoeveelheden worden later als zilver metaal en onoplosbare verbindingen herverspreid in de 
verschillende organen, voornamelijk in het bindweefsel, en hoofdzakelijk in de huid en slijmvliezen, om 
vandaar uiterst langzaam te worden uitgescheiden. 
 
FARMACEUTISCHE VOORZORGEN:  BEWAREN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN. 
                                                               KOEL, DROOG EN DONKER BEWAREN. 
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