Monochloorazijnzuur

Informatie over het product
Monochloorazijnzuur (MCA) is een bewezen effectieve behandeling voor hand- en
voetwratten. Het is een doeltreffende manier om van wratten af te komen die de voorkeur
geniet boven andere behandelwijzen vanwege de pijnloze toepassing ervan. Hieronder
vindt u een link naar de relevante literatuur hierover.

Bestellen
Wij bieden dit middel nu aan in flesjes van 7 ml voor
een bedrag van € 7,50 exclusief verzendkosten. Het
betreft een oplossing van 80% MCA in
gedemineraliseerd water. In geschenkverpakking kost
het € 10,00.
U kunt een bestelling plaatsen door een mail te sturen
naar huisartsenoudeturfmarkt@uva.nl onder
vermelding van Monochloorazijnzuur, uw naam,
praktijkadres en het aantal gewenste flesjes, al dan
niet in geschenk-verpakking en dan sturen wij de
bestelling binnen circa 10 dagen naar u op.
Wij sturen dan ook een factuur mee met een
acceptgiro om te betaling te voldoen. U kunt het
bedrag ook voldoen door een overboeking: Huisartsen
Oude Turfmarkt, IBAN NL57INGB0005859346. Onze
rekeninggegevens staan ook aangegeven op de
factuur.
U kunt dit middel ook aan de balie van onze praktijk Huisartsen Oude Turfmarkt kopen.
Wilt u dan een recept met uw adresgegevens en het gewenste aantal flesjes
meenemen?
Wij leveren alleen aan huisartsen en dermatologen.

Toepassing
Alvorens de MCA toe te passen op de wrat dient de omringende huid te worden
ingesmeerd met vaseline zodat de onaangetaste huid niet in direct contact komt met het
middel. Dit wordt geadviseerd ter bescherming van de intacte huid. Met een
wattenstaafje kan het MCA worden geabsorbeerd om vervolgens de wrat hiermee aan te
stippen. Dit kan enkele keren herhaald worden zodat de wrat zoveel mogelijk MCA
opneemt. De wrat kan nu worden afgeplakt met een pleister voor een dag.

Contact
Huisartsen Oude Turfmarkt | Studentenartsen
Oude Turfmarkt 151
1012GC Amsterdam
020-525 2878

Aanvullende informatie uit Huisarts en Wetenschap.

