
Betegtájékoztató: Információk a felhasználó számára 

 

EGAVER külsőleges oldat 

 

Mielőtt elkezdené szedni ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt, 

olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mert az Ön számára fontos 

információkat tartalmaz! 
Ezt a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt mindig pontosan a 

betegtájékoztatóban leírtaknak, vagy az Ön kezelőorvosa vagy gyógyszerésze által 

elmondottaknak megfelelően szedje! 

– Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is 

szüksége lehet! 

– Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy 

gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt, bármely lehetséges mellékhatásra is 

vonatkozik. 

– Feltétlenül tájékoztassa kezelőorvosát, ha tünetei nem enyhülnek, vagy éppen 

súlyosbodnak! 

 

Tulajdonság, hatás 

Ifjúkori szemölcs kezelésére orvosilag alkalmasnak talált, gyógyszernek nem minősülő 

gyógyhatású készítmény. 

 

Mi az Egaver külsőleges oldat hatóanyaga? 
1 g oldat tartalma: 100 mg almasav (Acidum malicum), l00 mg citromsav-monohidrát 

(Acidum citricum monohydricum). 

 

Mit tartalmaz még az Egaver oldat? 

Segédanyagok: metilcellulóz, nátrium-tetraborát, tisztított víz. 

 

Mikor ajánlott az Egaver külsőleges oldat alkalmazása? 

A kézen, lábfejen, térden vagy arcon megjelenő és gyorsan szaporodó érdes felszínű, kemény 

tapintású, bőrszínű, fényes, lapos formában megjelenő hámváltozások, azaz szemölcsök 

kezelésére. Különösen alkalmas – az elsősorban uszodai fertőzés során kialakuló – ifjúkori 

szemölcsök (verruca plana juvenilis) kezelésére. 

 

Mikor nem szabad az Egaver külsőleges oldatot alkalmazni? 
– A készítmény bármely ható-, vagy segédanyagával szembeni ismert túlérzékenység. 

– nyílt-, hámsérült bőrfelületen, 

– anyajegy vagy nem bizonyítottan vírus okozta szemölcs eredetű növedék esetében. 

 

Mit kell tudni az Egaver oldat alkalmazásának megkezdése előtt? 

Ha bizonytalan bőrelváltozásának szemölcs jellegében, az alkalmazása előtt kérje ki orvosa 

tanácsát. 

 

Használhatják-e gyermekek a Egaver oldatot? 

Három éves kor alatt a készítmény alkalmazását beszélje meg a gyermek kezelőorvosával. 

 

Mi a teendő, ha Ön várandós, szoptat vagy gyermeket szeretne? 

Ezen élethelyzetekben történő alkalmazásra vonatkozóan nem állnak rendelkezésre adatok, 

ezért az alkalmazás megkezdése előtt beszéljen kezelő-orvosával. 



 

Hogyan és milyen módon ajánlott az Egaver oldatot alkalmazni? 
A megtisztított, majd megszárított beteg bőrfelületet pálcikára csavart vattára cseppentett 

oldattal naponta kétszer bekenni. 

 

Milyen mellékhatásai lehetnek az Egaver oldatnak? 

Előírásszerű alkalmazás során, ez idáig nem kívánt hatásokat nem tapasztaltak. Az 

összetevőkkel szembeni egyéni érzékenység esetén allergiás bőrreakciók előfordulhatnak. 

 

Ha Önnél bármilyen mellékhatás jelentkezik, tájékoztassa kezelőorvosát vagy 

gyógyszerészét! Ez a betegtájékoztatóban fel nem sorolt, bármilyen lehetséges mellékhatásra 

is vonatkozik. 

 

Mire kell még ügyelnie az Egaver oldat alkalmazása során?  

Az Egaver ép bőrfelületre és nyílt vérző sebre ne kerüljön!  

Szem és száj környékén óvatosan használandó! 

 

Mennyi ideig alkalmazható az Egaver oldat? 

A szemölcs nagyságától függően 3-6 hétig. A szemölcsök kiújulása esetén a kúra 

megismételhető. 

 

Hogyan kell tárolni a készítményt?  

Legfeljebb 25°C-on, jól lezárt tartályban tárolandó. 

Gyermekektől elzárva tartandó! 

 

Nyilvántartási szám: OGYI-011/1986 

 

Milyen az Egaver külsőleges oldat külleme és mit tartalmaz a csomagolás? 
Leírás: Színtelen vagy halványsárga színű, enyhén opalizáló, viszkózus, külsőleges oldat. 

Vízzel jól elegyedik. 

Csomagolás: garanciazáras csavaros HDPE kupakkal lezárt, fehér, cseppentő betéttel ellátott 

HDPE tartály, dobozban. 

Csomagolási egység: 10 ml/tartály/doboz 

 

Forgalomba hozatali engedély jogosultja: Sinnex Zrt. 
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