
• Mollusca Contagiosa 

of parelwratjes zijn 

een goedaardige 

en besmettelijke 

virale infectie van de 

huid door een virus 

uit de familie der 

poxvirussen.

WAT ZIJN MOLLUSCA CONTAGIOSA?

•  Wanneer iemand 

geïnfecteerd wordt, 

ontstaan er op een of 

meerdere plaatsen op 

het lichaam huidkleu-

rige bolletjes van zo’n 

2 tot 5 mm groot.

•  Mollusca komen vaak 

bij kinderen van 2 tot 

5 jaar voor, maar kan 

ook wel bij jongeren 

en volwassenen 

voorkomen.

•  De huidletsels ont-

staan typisch 2 weken 

tot 6 maanden na 

de besmetting of na 

rechtstreeks contact 

met iemand die 

besmet is.

• Niet aan de Mollusca te 

krabben: daardoor kun-

nen de omringende huid 

en andere lichaamsdelen 

immers besmet worden.

•  Rechtstreeks huid-

contact te vermijden 

met iemand die met 

Mollusca besmet is.

•  Goed de handen te 

wassen na contact met 

Mollusca of met de 

omringende huid.

•  Kinderen van een-

zelfde gezin niet 

samen in bad te 

laten, vermijd het  

zwembad.

BELANGRIJKE 

INFORMATIE

• Dit product mag uitsluitend door een volwassene 

worden aangebracht.

• Gebruik Molusk® niet in deze gevallen: 

Bij kinderen jonger dan 2 jaar.

 Op zones waar de huid heel dun of gevoelig is, 

zoals de slijmvliezen of rond de ogen.  

Niet aanbevolen in het gelaat.

 Bij geïnfecteerde Mollusca Contagiosa en op een 

geïrriteerde of geïnfecteerde, rode huid die er 

ontstoken of ongewoon uitziet.

• Slik dit product niet in.

• Dit product is niet geschikt voor diabetici, 

omdat de geïnfecteerde zone niet zo snel of 

onvolledig geneest bij hen.

• Gebruik Molusk® niet:

 - Op lichaamsdelen die in contact kunnen komen  

 met de baby als u borstvoeding geeft.

 - Bij allergie voor een van de bestanddelen.

• Na verdwijnen van de behandelde Mollusca 

Contagiosa kan er plaatselijk een donkerdere  

of lichtere pigmentatie ontstaan die spontaan  

verdwijnt.

• De behandeling kan tijdelijk jeuk, een brandend 

gevoel of irritatie veroorzaken. Dit is normaal en 

is te wijten aan de werking van het product. Het 

is dan ook geen reden om de behandeling stop  

te zetten. 

 Praat erover met een zorgverstrekker.

•  Mollusca zijn besmettelijk, wees dus waakzaam 

om verdere besmetting, vooral binnen het gezin,  

te voorkomen.

•  Omdat het virus wordt overgedragen door  

rechtstreeks contact met iemand die besmet is  

of via besmette voorwerpen, is het noodzakelijk:

AANVULLENDE HYGIËNE

• Ze geen persoonlijke 

zaken met elkaar te 

laten delen: 

handdoeken, kleren, 

zeep…
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Hoe aan te 

brengen

OPGELET! 

Let erop dat de vloeistof 

niet in contact komt met 

de gezonde huid of met 

andere oppervlakken 

(kleren, delicate opper-

vlakken, enz.). Doordat 

het een corrosief product 

is, bestaat er immers een 

risico op irritatie. 

Raak de behandelde zones tijdens het drogen 

niet aan.

AFSPOELEN

Spoel alle Mollusca met een met water doordrenkt 

kompres af en was daarna uw handen.

1 x / dag behandelen, minstens 3 dagen, maximum 10 dagen

Herhaal de behandeling elke dag tot er roodheid, irritatie 
of ontsteking optreedt: meestal is dit na 4 tot 6 dagen 
het geval, maar dit kan al na 3 dagen zijn. De behandeling 
is afgelopen eens deze roodheid, irritatie of ontsteking 
optreedt. Nooit langer behandelen dan 10 dagen.

De Mollusca verdwijnen geleidelijk binnen de  

2 tot 5 weken na stopzetten van de behandeling.

Het is belangrijk niet aan de behandelde Mollusca te krabben 

of te pulken zolang ze niet volledig verdwenen zijn, dit om 

infectie van de letsels te vermijden.

weken

5

1 tot 2 minuten

Molusk® nauwkeurig aanbrengen

Breng Molusk® met het uiteinde van het penseel op alle 

Mollusca aan, zonder de gezonde huid te raken. 

Het is aan te raden het 
product loodrecht aan 
te brengen

1 tot 2 minuten laten drogen

voorbereiden

Verwijder de dop van de flacon en steek het penseel-

tje in de flacon. Het penseeltje doet voortaan dienst 

als dop.

Zorg voor een rustige omgeving en laat het kind 

liggen.

Voor de volledige informatie over het gebruik van het product, 

gelieve de bijsluiter te raadplegen
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OPLOSSING VOOR DE HUID MET 10% KALIUMHYDROXIDE

Medisch hulpmiddel


