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6. SYYLEND FREEZE EXCEL -LAITTEEN KÄYTTÖ

! ENNEN KUIN ALOITAT HOIDON, LUE SEURAAVAT KOHDAT.

Vain ennen ensimmäistä käyttökertaa. 

SyylEnd FREEZE excel -laitteen tarvitsee 
aktivoida vain kerran. 

Älä poista vielä korkkia. 

AKTIVOINTI

Kierrä valkoista varsiosaa nuolen 
suuntaan vähintään yksi kokonainen 
kierros, kunnes kuulet kovaäänisen 
naksahduksen. Tämä vaatii jonkin 
verran voimaa.
Kun olet aktivoinut laitteen 
onnistuneesti, älä koskaan toista tätä 
vaihetta.

1

2sec

SyylEnd FREEZE excel tulee ladata 
kylmällä kaasulla ennen jokaista 
käyttökertaa. 

LATAUS

Aseta SyylEnd FREEZE excel 
pystyasennossa pöydälle läpinäkyvä 
korkkiosa alaspäin. Pidä laite tukevassa 
otteessa. Paina valkoista varsiosaa 
toisella kädellä alaspäin tasan 2 
sekuntia.

Pidempään painaminen kuluttaa 
useampia hoitoannoksia. Lyhyempi aika 
taas vähentää jäädytysvaikutusta.

2 TARKASTUS

Poista läpinäkyvä korkki ja käytä 
tuotetta heti! 

Tarkista, että laitteesta nousee huurua. 
Jos huurua ei näy, toista vaihe 1.

Säilytä 
jääkaapissa 
käytön jälkeen.

6 °C

15sek

40sek

3

Paina kärkeä napakasti syylää vasten.                                      

Parhaan lopputuloksen saat, kun 
noudatat aikarajaa!

15 sekuntia ohuille ihoalueille (käsiin, 
sormiin, varpaisiin, jalkaterän päälle/
sivulle ja käsivarsiin).

40 sekuntia paksuille, kovettuneille 
ihoalueille (jalkapohjiin).

Laita korkki takaisin paikoilleen.

VALMIS!

Syylä häviää vähitellen 10—14 päivän 
sisällä. Jos syylä, tai osa siitä, on vielä 
jäljellä 14 päivän jälkeen, toista vaiheet 
1, 2 ja 3.

Jaloissa olevien syylien hoito
Jos syylän päällä on paksuuntunutta ihoa, hoito on vaikeampaa. 
Parhaan hoitotuloksen saat seuraavasti:

• Liota hoidettavaa aluetta 
haaleassa vedessä, kunnes iho 
pehmenee. 

• Irrota sisäänpäin kasvavien 
syylien päällä oleva iho varovasti 
esim. pinseteillä. 

• Varmista, että syylä ja sitä 
ympäröivä iho ovat täysin kuivia 
ennen hoitoa.

• Älä hio varsinaista syylää, sillä 
se voi ärtyä ja siihen muodostuu 
uusi kovettuma. 

SyylEnd FREEZE excel -jäädytyshoidon jälkeen
SyylEnd FREEZE excel -laitteen käyttö aiheuttaa 
pistelyntunnetta ja iho voi kipeytyä tai ärtyä. Nämä oireet 
häviävät yleensä muutamassa tunnissa. Hoidettu kohta muuttuu 
heti hoidon jälkeen valkoiseksi. Ihon väri palautuu kuitenkin pian 
normaaliksi, ja syylä alkaa punoittaa.

Käsittelyn jälkeen jäädytettyyn kohtaan voi muodostua muutaman 
minuutin tai useiden päivien kuluttua rakkula, joka toisinaan voi 
sisältää verta. Tämä on normaalia jäädytysprosessissa ja yleensä 
merkki hoidon onnistumisesta. Älä yritä puhkaista rakkulaa. 
Tarvittaessa suojaa se steriilillä sidoksella ja, jos rakkula on 
auennut, desinfioi se kunnolla.

Syylä häviää vähitellen 10–14 päivän kuluessa. Ihon palautuminen 
hoidon jäljiltä voi kuitenkin kestää pidempään. 

Jos syylä sijaitsee jalkapohjassa, kävely voi tuntua kivuliaalta 
hoidon jälkeen. Kipua voi lievittää laittamalla hoidettuun kohtaan 
pyöreän känsälaastarin.

• Älä nypi hoidettua kohtaa äläkä yritä repiä syylää irti!

• Pidä hoidettu kohta puhtaana ja puhdista se tarvittaessa 
desinfiointiaineella. Tämä on tärkeää hoidetun kohdan 
tulehtumisen välttämiseksi.

• Kylvyssä ja suihkussa voi käydä heti hoidon jälkeen.

Tarvitaanko hoitokertoja useampia kuin yksi?
SyylEnd FREEZE excel on erittäin tehokas – kylmyys tunkeutuu 
syylän ytimeen nopeasti ja tuhoaa syylän. Useampi hoitokerta voi 
olla tarpeen, jos syylä on sitkeä, vanha ja isokokoinen.

Syylä häviää vähitellen 10—14 päivän sisällä. Jos syylä tai osa siitä 
on vielä jäljellä 14 päivän jälkeen, toista käyttöohjeen vaiheet 1, 
2 ja 3. Ks. kohta 6. SYYLEND FREEZE EXCEL -LAITTEEN KÄYTTÖ.

Käänny lääkärin puoleen seuraavissa tilanteissa:
• jos sinulla tai lapsellasi ilmenee jokin odottamaton haittavaiku-

tus

• jos syylä ei parane

• jos ohuella ihoalueelle (kädessä, käsivarressa…) oleva syylä ei 
ole hävinnyt kolmen hoitokerran jälkeen tai paksulla ihoalueella 
(jalkapohjassa) oleva neljän hoitokerran jälkeen. Käänny 
lääkärisi puoleen, jos tarvitset jotain lisähoitoa. 

1. YLEISTÄ
SyylEnd FREEZE excel on nopea ja tehokas kotikäyttöön 
tarkoitettu jäädytyshoito käsien, käsivarsien ja jalkojen syyliin. Se 
soveltuu käytettäväksi, kun hoidetaan useita syyliä tai kun syylät 
ovat sitkeitä tai isoja. Se on ensimmäinen kotikäyttöön tarkoitettu 
typpioksiduulia, joka on erittäin kylmä kaasu, sisältävä hoito. 
Hoito perustuu Ultra Freeze Technology™ -menetelmään, jolla 
syylä jäädytetään —80 °C:seen sen syvimpiä kerroksia myöten. 

SyylEnd FREEZE excel -hoidon aloituslämpötila on hyvin matala 
(—80 °C), ja se myös pysyy matalana hoidon aikana. SyylEnd FREEZE 
excel on tähän mennessä kylmin jäädytyshoito kotikäyttöön, 
mikä on osoitettu lämpötilaa koskevassa in vitro -kokeessa, jossa 
testattiin useita kotikäyttöön tarkoitettuja jäädytysvalmisteita. 
Tämän takia SyylEnd FREEZE excel on tehokkaampi. 

SyylEnd FREEZE excel on huipputeknologiaa sisältävä 
lääkinnällinen laite, jonka käyttäminen on nopeaa ja helppoa. 
Hoito sopii aikuisille ja yli 4-vuotiaille lapsille.

2. MITÄ SINUN ON TIEDETTÄVÄ ENNEN 
HOIDON ALOITTAMISTA JA SEN JÄLKEEN 

Älä käytä SyylEnd FREEZE excel -laitetta   
• jos hoidettava lapsi on alle 4-vuotias

• jos syylä on kasvoissa, nivusissa, sukupuolielimissä, päänahassa 
tai limakalvolla

• jos iho on terve (eli syyliä ei ole) 

• jos syylä on herkällä ihoalueella; ole myös erityisen varovainen 
hoitaessasi syylää ohuella ihoalueella (esim. nivelten alueella)

• jos syylä ja/tai sitä ympäröivä iho vuotaa verta, kutisee tai 
punoittaa, on auki, ärtynyt tai tulehtunut 

• jos et ole varma, onko kyseessä tavallinen syylä; käänny tällöin 
lääkärin puoleen ennen käyttöä

• jos kyseessä on luomi, känsä, rakkula tai muu ihomuutos tai 
mahdollinen ihosyövän (melanooman) aiheuttama muutos 

• jos kyseessä on eritettä sisältävä ontelosyylä (molluska), tai 
muu vesikello tai -rakkula

• jos sinulla on diabetes tai häiriöitä verenkierrossa tai veren 
hyytymisessä 

• syylien ollessa rykelmänä tai lähempänä kuin 3 cm:n päässä 
toisistaan. Hoida yksi syylä ja odota 14 päivää ennen kuin 
hoidat seuraavan syylän.

• jos olet raskaana tai imetät, tarkista lääkäriltäsi voitko käyttää 
tätä laitetta.

Varoitukset ja varotoimet
• Älä hengitä kaasua. Vain ulkoisesti. Ei lasten ulottuville eikä 

näkyville.

• Älä käytä 15 sekuntia pidempään ohuille ihoalueille (käsiin, 
sormiin, varpaisiin, jalkaterän päälle/sivulle ja käsivarsiin) äläkä 
40 sekuntia pidempään paksuille ja kovettuneille ihoalueille 
(jalkapohjiin). Liiallinen tai virheellinen käyttö voi aiheuttaa 
kipua tai vaurioittaa ihoa tai hermoja.

• SyylEnd FREEZE excel on tarkoitettu aikuisten käyttöön, joten 
älä anna lapsen käyttää sitä itse.

• Typpioksiduuli on myrkytön, syttymätön kaasu, mutta 
tulipalon syttyessä se tehostaa palamista. Älä altista laitetta 
kuumuudelle, kipinöille, avotulelle tai kuumille pinnoille. Älä 
tupakoi käytön aikana äläkä käytä laitetta avotulen lähellä.

• Painepakkaus. Voi räjähtää kuumennettaessa. Älä puhkaise 
tai polta säiliötä tyhjänäkään – säiliön paine on suuri, eikä 
sitä voi avata.

Käyttöohje
Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä tämä käyttöohje. Voit tarvita sitä myöhemmin.

POISTAA SYYLÄT TEHOKKAASTI

3. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET
Mahdollisia haittavaikutuksia ovat
• rakkuloiden (mahdollisesti veristen) muodostuminen hoidetulle 

alueelle; rakkuloiden esiintyminen on tapauskohtaista, ks. 
kohta 2 ‘SyylEnd FREEZE excel -jäädytyshoidon jälkeen’.

• ihon vaalentuminen (depigmentaatio) 

• lievät palovammat ja arpeutuminen

• iho- tai hermovaurioiden riski (liiallisen käytön seurauksena)

• ohimenevä epämiellyttävä tuntemus (kihelmöivä, pistelevä 
tunne).

4. SYYLEND FREEZE EXCEL -LAITTEEN 
SÄILYTTÄMINEN

Ennen ensimmäistä käyttökertaa
• Säilytä kuivassa ja viileässä (5–25 °C). Suojaa auringonvalolta.

• Älä säilytä pakastimessa.

• Älä altista yli 50 °C lämpötiloille. Älä säilytä autossa, 
matkailuvaunussa tai muussa paikassa, jonka lämpötila voi 
nousta korkeaksi. Jos laite lämpenee liiaksi, se vahingoittuu ja 
lakkaa pysyvästi toimimasta.

Jokaisen käyttökerran jälkeen
• Laita korkki takaisin paikoilleen ja säilytä SyylEnd FREEZE excel 

jääkaapissa, jotta se säilyy käyttökelpoisena pidempään ja siitä 
saa useampia hoitoannoksia. 

• Älä säilytä pakastimessa.

• Älä altista aktivoitua laitetta 
yli 35 °C lämpötiloille, sillä 
tällöin laitteen turvamekanismi 
aktivoituu eikä laitetta voi enää 
käyttää.

• Odota kaksi minuuttia käytön 
jälkeen. Sitten voit heittää 
käytetyn kärjen pois ja vaihtaa 
sen uuteen. SyylEnd FREEZE 
excel on jälleen käyttövalmis 
seuraavaan kertaan.

• Jos puhdistat laitteen muoviosia, käytä vain kosteaa liinaa.

5. MUUTA TIETOA

Pakkauksen sisältö ja viimeinen käyttöpäivämäärä
• Yhdessä pakkauksessa on yksi SyylEnd FREEZE excel -laite 

(14,3 g typpioksiduulia nesteenä), 9 kertakäyttöistä kärkeä ja 
yksi käyttöohje.

• Lataamalla 2 sekuntia ennen hoitokertaa laite riittää 9 
annokseen.

• Kestoaika aktivoinnin jälkeen jääkaapissa säilytettynä: 3 
kuukautta.

• Älä käytä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän 
jälkeen. 

• Hävitä vaarallisena jätteenä toimittamalla lähimpään keräyspis-
teeseen.

Jos laite on tyhjentynyt tai rikki:
• Jos laitteesta ei nouse huurua onnistuneen aktivoinnin ja 

latauksen jälkeen (ks. kohta 6. SYYLEND FREEZE EXCEL 
-LAITTEEN KÄYTTÖ), säiliö on tyhjä. Ota käyttöön uusi SyylEnd 
FREEZE excel -laite.

• Jos laitteesta kuuluu aktivoinnin jälkeen jatkuvaa sihinää ja 
kaikki kaasu purkautuu ulos, laite on rikki. Älä yritä avata tai 
korjata laitetta itse, vaikka arvelisitkin sen tyhjentyneen, vaan 
palauta laite apteekkiin.

        
1 x kierros
= klik!

2 sek

15 sek
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6. HUR DU ANVÄNDER SYYLEND FREEZE EXCEL

! INNAN DU BÖRJAR BEHANDLINGEN LÄS FÖLJANDE STEG 

Endast före den allra första 
användningen

SyylEnd FREEZE excel behöver
aktiveras endast en gång.

Ta inte ännu bort korken. 

AKTIVERA

 

Skruva den vita delen i pilens riktning 
minst ett helt varv tills du hör ett 
ljudligt klick. Du kan behöva ta i med 
lite kraft.
Efter en rätt genomförd aktivering, 
upprepa aldrig detta steg.

1
Innan varje behandling SyylEnd 
FREEZE excel måste vara laddad med 
kall gas. 

LADDA

Placera SyylEnd FREEZE excel upprätt 
på bordet med den genomskinliga 
korkdelen nedåt. Håll behållaren med 
ett stadigt grepp. 

Tryck den vita delen nedåt med den 
andra handen i exakt två sekunder.

Trycker du längre, minskas antalet 
doseringar. Kortare tid minskar 
fryseffekten.

2 KONTROLLERA

Ta bort den genomskinliga korken och 
använd produkt omedelbart!

Kontrollera att du ser isånga. Om det 
inte finns någon isånga, upprepa 
steg 1.

Efter användning 
förvara i kylskåp.

6 °C

3

Tryck spetsen stadigt mot vårtan.

Tiden är viktig för bästa möjliga 
resultat!

15 sekunder på tunn hud (händer, 
fingrar, tår, på/sidan av fötter, armar) 

40 sekunder på tjock, hård hud (fotsulor)

Sätt på korken igen.  

KLART! 

Vårtan försvinner långsamt efter 
10—14 dagar. Om vårtan eller del av 
den har inte försvunnit efter 14 dagar, 
upprepa steg 1, 2 och 3.

Behandling av fotvårtor
Om huden på vårtan är hård blir det svårare att frysa den. Gör så 
här för bäst resultat på fotvårtor:

• Blöt upp hudområdet i ljummet 
vatten tills huden är mjuk. 

• Ta försiktigt bort eventuell hud 
som täcker inåtväxande vårtor 
på foten med exempelvis en 
pincett. 

• Se till att vårtan och huden 
omkring är helt torr före 
behandling.

• Fila inte på själva vårtan, då kan 
den bli öm och bilda en ny hård 
yta. 

Efter användning av SyylEnd FREEZE excel
Vid användning ger SyylEnd FREEZE excel en stickande känsla 
och huden kan kännas öm eller irriterad. Detta bör gå över på några 
timmar. Genast efter behandling blir det behandlade området vitt. 
Efter en liten stund återfår huden sin vanliga färg och vårtan blir 
röd.

Inom några minuter upp till flera dagar efter frysning kan blåsor 
bildas, ibland fyllda med blod. Detta är vanligt förekommande 
efter frysning och är oftast en indikation på lyckad behandling. 
Stick inte hål på blåsan. Vid behov skydda blåsan med en steril 
kompress och om blåsan spruckit, desinficera den noga.

Den behandlade vårtan försvinner långsamt efter 10−14 dagar. 
Men det kan ta längre tid innan huden är återställd. 

Om vårtan sitter under fotsulan kan det göra ont att gå på den. 
För att lindra smärtan kan man använda ett runt avlastande 
liktornsplåster.

• Peta inte i det behandlade området, och försök inte riva av 
vårtan!

• Håll det behandlade området rent och desinficera vid behov. 
Detta är viktigt för att undvika infektion i behandlade 
området.

• Det går bra att bada och duscha omedelbart efter behandlingen.

Måste jag upprepa behandlingen?
SyylEnd FREEZE excel är mycket effektiv – kylan når vårtans 
kärna snabbt och förstör vårtan. Envisa, gamla och stora vårtor 
kan kräva mer än en behandling.

Vårtan försvinner långsamt efter 10—14 dagar. Om vårtan 
eller del av den inte har försvunnit efter 14 dagar, behöver du 
upprepa behandlingen med steg 1, 2 och 3. Se sektion 6. HUR DU 
ANVÄNDER SYYLEND FREEZE EXCEL.

Rådfråga läkare:
• om du eller ditt barn får oväntade biverkningar

• om vårtan inte läker

• om vårtan inte har försvunnit efter tre behandlingar på tunn hud 
(händer, armar…) och fyra behandlingar på tjock hud (fotsulor)
kontakt med läkare om du behöver ytterligare behandlingen. 

1. INLEDNING
SyylEnd FREEZE excel är en snabb behandling för hemmabruk 
som effektivt tar bort envisa, flera eller stora vårtor på händer, 
armar och fötter. Det är den första behandlingen med dikväveoxid 
för hemmabruk. Dikväveoxid är en mycket kall gas. Med hjälp av 
Ultra Freeze Technology™ -metoden fryser gasen vårtan vid —80 °C 
och når djupt in i vårtan. 

SyylEnd FREEZE excel har en mycket låg starttemperatur (—80 °C) 
som bibehålls under appliceringen. SyylEnd FREEZE excel är 
den hittills kallaste frysbehandlingen för hemmabruk som har 
visats i en in vitro temperaturtest med flera medicintekniska 
frysprodukter för hemmabruk. SyylEnd FREEZE excel är därför 
mer effektiv. 

SyylEnd FREEZE excel är en högteknologisk medicinteknisk 
produkt som är snabb och enkel att använda. Behandlingen är 
lämplig för vuxna och barn från 4 års ålder.

2. VAD DU BEHÖVER VETA FÖRE OCH EFTER 
BEHANDLING 

Använd inte SyylEnd FREEZE excel    
• på barn under 4 år

• i ansiktet, i ljumskarna, på genitalier, hårbotten eller slemhinnor

• på frisk hud (hud utan vårtor) 

• på vårtor på känslig hud och var särskilt försiktig då du 
behandlar vårtor på tunn hud (t.ex. vid en led) 

• om vårtan och/eller huden omkring vårtan har ett öppet sår 
eller blöder, är irriterad, kliar, är infekterad eller röd

• om du är osäker på om det är en vanlig vårta, rådgör med din 
läkare före behandling 

• på födelsemärken, liktornar, blåsor, andra hudförändringar eller 
något som kan vara hudcancer (melanom)

• på vätskefyllda blåsor på huden (kallas mollusker) eller andra 
vattenblåsor

• om du har diabetes eller problem med blodcirkulation eller 
blodkoagulering

• om vårtor är i grupp eller är närmare än 3 cm från varandra. Behandla 
en vårta och vänta 14 dagar innan du behandlar nästa vårta. 

• om du är gravid eller ammar, kolla med din läkare om du kan 
använda den här produkten.

Försiktighetsåtgärder
• Får inte inandas. Endast för utvärtes bruk. Förvaras utom syn- 

och räckhåll för barn.

• Applicera inte längre än 15 sekunder på tunn hud (händer, 
fingrar, tår, på/sidan av fötter, armar) eller längre än 40 
sekunder på tjock, hård hud (fotsulor). Överdriven eller felaktig 
användning kan orsaka smärtor och hud- eller nervskador.

• SyylEnd FREEZE excel ska appliceras av en vuxen vid 
behandling av vårtor på barn.

• Dikväveoxid är en giftfri, icke brännbar gas, men den ökar 
förbränning vid brand. Håll borta från värme, gnistor, öppen 
eld eller heta ytor. Rök inte under användning och använd inte 
produkten nära öppen eld.

• Tryckbehållare. Kan sprängas vid uppvärmning. 
 Behållaren får inte punkteras eller brännas, gäller även 

tömd behållare – det är högt tryck i behållaren, och den kan 
inte öppnas.

Bruksanvisning
Läs bruksanvisningen noggrant innan användning. Spara bruksanvisningen, du kan behöva läsa den igen.

EFFEKTIV BORTTAGNING AV VÅRTOR

3. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
Möjliga biverkningar är
• Blåsor (eventuellt blodfyllda) på det behandlade området – men 

det varierar från fall till fall, se sektion 2 ‘Efter användning av 
SyylEnd FREEZE excel’.

• Huden förlorar färg (depigmentering). 

• Lättare brännskador och ärr.

• Risk för hud-/nervskada (vid överapplicering).

• Övergående besvärande känsla (stickande, pirrande känsla).

4.  HUR SYYLEND FREEZE EXCEL  SKA 
FÖRVARAS
Före den första användningen
• Förvaras på en torr och sval plats (5–25 °C). Skyddas från solljus.

• Förvara inte i frysen.

• Förvara inte över 50 °C. Förvara inte i bil, husvagn eller på annan 
plats där det kan bli för varmt. En förhöjd temperatur skadar 
produkten och gör den oanvändbar.

Efter varje användning
• Sätt på korken och förvara i kylskåp – det förlänger 

hållbarheten för SyylEnd FREEZE excel och ökar antalet 
användbara doser. 

• Förvara inte i frysen.

• Förvara inte den aktiverade 
behållaren i temperaturer över 
35 °C eftersom det aktiverar 
en säkerhetsfunktion som gör 
produkten oanvändbar.

• Vänta 2 minuter efter användning, 
släng skumapplikatorn och sätt 
på en ny applikator. SyylEnd 
FREEZE excel är nu klar för nästa 
användning.

• Om du rengör behållarens plastdelar, använd endast en fuktig 
trasa.

5.  ÖVRIG INFORMATION

Förpackning och sista förbrukningsdag
• En förpackning innehåller en SyylEnd FREEZE excel (14,3 g 

dikväveoxid i flytande form), 9 utbytbara skumapplikatorer och 
en bruksanvisning.

• 2 sekunders laddning per behandling ger totalt 9 möjliga 
behandlingstillfällen.

• Hållbarhet i kylskåp efter aktivering: 3 månader 

• Använd inte produkten efter utgångsdatum på förpackningen.

• Sortera som farligt avfall på närmaste återvinningscentral.

Vad du ska göra om behållaren är tom eller trasig:
• Om du inte ser isånga efter en lyckad aktivering och laddning 

(se sektion 6. HUR DU ANVÄNDER SYYLEND FREEZE EXCEL) har 
gasen tagit slut – använd en ny SyylEnd FREEZE excel 

• Om det hörs ett ihållande väsande ljud när du aktiverat 
produkten och all gas flödar ut är produkten trasig. Försök inte 
öppna eller laga produkten själv, även om du tror att den är tom 
– lämna tillbaka den trasiga produkten till apoteket.

PRODUCT TYPE PRODUCT COUNTRY

 PACK SIZE

LEAFLET
USE

2

LANGUAGE

SW

Cod. LG00928/7     del 31-10-2019

COLOR: CYANBLACK

SYYLEND FREEZE EXCEL FI-SW

11736SALE 270 x 545 mm
FOLD

45 x 135 mm 8 PT
PRODUCT CODE MIN. FONT SIZE

2sec

15sek

40sek
        
1 x varv
= klick!

2 sek

15 sek


