
Waarvoor wordt Veregen zalf gebruikt? 

Veregen zalf is een plantaardig geneesmiddel dat alleen op de uitwendige huid  

gebruikt mag worden.  De werkzame stof is een extract van groene theebladeren.  

Veregen zalf wordt gebruikt voor de behandeling van wratten op de geslachtsorganen  

en rond de anus. Veregen zalf wordt gebruikt bij volwassenen met een normale afweer. 

Toepassing van Veregen zalf bij genitale wratten

   Breng Veregen zalf aan: na het opstaan, na het werk en voor het slapen gaan.  

Het is belangrijk om 3 keer per dag te smeren. Dit is misschien vervelend maar is erg 

belangrijk voor een goed resultaat en verlaagt de kans op terugkeer van de wratten.  

  Behandelen met Veregen zalf tot alle wratten volledig zijn verdwenen of tot maximaal 

16 weken.  

In de meeste gevallen is het niet nodig 16 weken te smeren voordat de wratten zijn 

verdwenen. 

Algemeen gebruiksadvies Veregen zalf

Overige adviezen: 

  Bewaar Veregen zalf beneden 25 °C. 

  Dient na de eerste opening van de tube binnen 6 weken gebruikt te worden. 

  Breng de zalf niet inwendig (in de anus, urinebuis of vagina) aan. 

  Bedek het behandelde gebied niet met een pleister of verband nadat u de  

zalf heeft aangebracht. 

  Vermijd zonlicht of uv-straling (zonnenbankgebruik) gedurende de behandeling. 

  Er zijn onvoldoende gegevens bekend over het gebruik van Veregen bij 

zwangerschap. U kunt daarom dit middel beter niet gebruiken als u zwanger  

bent of borstvoeding geeft. 

Belangrijke informatie Veregen zalf 

Huidreacties zoals roodheid, jeuk, irritatie, pijn en 

zwelling zijn meestal van lichte en voorbijgaande aard. 



Heeft u nog vragen raadpleeg dan uw arts. 

Voor meer informatie over Veregen zalf en genitale wratten kunt u terecht op 

www.huidarts.com

Schema

Gebruik Veregen zalf elke dag 

na het opstaan, na het werk 

en voor het slapen gaan. 

Breng een kleine hoeveelheid 

Veregen zalf zachtjes deppend 

met de vingers op iedere wrat 

aan en zorg ervoor dat de 

wratten volledig bedekt zijn en 

er een dun laagje achterblijft.

Het is niet nodig om de zalf 

van het behandelde gebied 

te verwijderen voordat u een 

nieuwe laag aanbrengt. 

Hoe gebruikt u Veregen zalf? 

De gebruikelijke dosering is maximaal een 0,5 cm zalf uit de tube voor alle wratten samen 

per keer aanbrengen. Veregen dient gebruikt te worden na het opstaan, na het werk en 

voor het slapen gaan. 


