Hudlæge Marzena Boczan informerer
Hudklinikken Tønder

Podophyllin spiritus
Hvad er Podophyllin?
Podophyllin er et ekstrakt fra en plante, som hæmmer væksten af celler, der er inficeret med
kondylomvirus. Podophyllin er opløst i sprit, hvilket er årsagen til, at det kan svie, ved pensling på
vorterne.
Hvordan foregår behandlingen?
Opløsningen påføres med en vatpind på alle kondylomer. Behandlingen gives kun i ambulatoriet, da
der kan komme kraftige bivirkninger. Man bliver normalt behandlet hver 7-14 dag. Oftest
kombineres behandlingen med frysningen, da det giver en mere effektiv behandling.
Første gang du bliver behandlet, skal du vaske podophyllinen af efter 4-6 timer. Det skyldes, at
Podophyllin kan give irritation, hvis midlet sidder for længe på slimhinderne. Hvis du tåler
behandlingen, vil tiden inden afvaskning gradvist blive øget op til 12 timer. De fleste har brug for,
at blive behandlet flere gange.
Hvilke bivirkninger kan forekomme?
I forbindelse med behandlingen kan der opstå rødme, smerter og overfladiske sår. Hvis reaktionen
er for kraftig, skal du meddele dette til lægen, og i de fleste tilfælde kan dette løses ved at
podophyllinopløsningen afvaskes efter kortere tids virkning, eller ved at man holder pause med
behandlingen.
Hvis du bliver behandlet i urinrøret eller i endetarmen, skal du alligevel vaske huden omkring
endetarmen og omkring urinrøret. Får du behandlet kondylomer i urinrøret, er det en fordel, hvis du
har tisset inden behandlingen.
Du skal så lade vandet i forbindelse med, at du afvasker podophylinopløsningen.
Graviditet Podophyllin må ikke bruges under graviditet.
Forholdsregler
Du bør vaske de angrebne områder med vand og mild sæbe. Brug et separat håndklæde eller serviet
til tørring af området. Når kondylomerne er fjernet og ikke kommet tilbage efter 3 måneder,
formodes det, at dit immunsystem har bekæmpet virus, idet det antages, at de fleste infektioner med
kondylomvirus er forbigående. Det anbefales derfor forsat at bruge kondom i denne periode.
Det anbefales, at man undgår intim-barbering, da man herved let spreder smitten til andre områder
på huden.

