
Slå ”knock-out”
på mollusker 

benytt NoPoxivir ®



Unimedic Pharma AB lanserer nå NoPoxivir® 5% Kaliumhydroksid 
(KOH), en smertefri og effektiv behandling mot mollusker. 

Hva er mollusker?
Mollusker er en infeksjon i det ytterste 
hudlaget forårsaket av et poxvirus. 
Mollusken har en myk og blank 
overflate med en liten grop i midten. 

I denne gropen kan det være en hvit, 
voksaktig og smittsom substans som 
kan væske ved trykk. Infeksjonen 
er ufarlig, men veldig plagsom 
ettersom den tar lang tid på å gå over 
og kan dessuten etterlate seg arr.

Hos barn er molluskene mest utbredt på magen, armene, i ansiktet eller 
på nakken. Hos voksne forekommer de først og fremst i underlivet, på 
mage, korsrygg eller innsiden av lår og er da en seksuelt overført smitte.

Etter noen få dagers behandling (4 - 6 dager)  
og etter at kroppen har leget seg selv, er 
over 80% frie fra mollusker allerede innen 
4 uker etter påbegynt behandling.

Endelig – en  
behandling som virker!

Må ikke forveksles med vorter 
som har en hard overflate.



 ● På pasienter under 2 år

 ● På områdene rundt øynene

 ● På betente områder  
 (som betente mollusker)

 ● På slimhinner (munn og genitalier)

 ● Ved behandling av vorter eller liktær

 ● På pasienter med svekket immunforsvar

 ● Ved keloidtilfeller (en type arr)

Bruk ikke



Hvordan bruker du NoPoxivir ®

NoPoxivir® leveres med en enkel og sikker applikator som er 
nøyaktig, lett å bruke og som beskytter den friske huden. 

Behandlingen skjer i enkle steg 

Dypp plastspatelen i NoPoxivir-løsningen. 
Applikatoren er utformet for å gi riktig dose 
hver gang. Flasken er sikker (fyllt 1/4) og skal 
ikke lekke selv om man snur den opp-ned.

Påfør NoPoxivir direkte på mollusken  
(ikke rundt den) med den flate siden av spatelen 
og la det tørke. Dette tar bare noen sekunder. 
Påfør to ganger daglig, helst morgen og 
kveld. Rekker til ca 100 mollusker.

Avslutt behandlingen når en betennelse fremtrer 
(området blir rødt og hovent). I dette tilfellet 
er det positivt, for det innebærer at kroppen 
nå har påbegynt helbredelsen av mollusken. 
Dette skjer som oftest etter 4 – 6 dager.

Vent. Kroppen kommer nå til å lege seg 
selv. Det tar vanligvis 1 – 5 uker. 



Hvorfor behandle?
Sett fra kroppens synspunkt 
er mollusker (som vorter) nesten 
”usynlige” ettersom de sitter ytterst 
i huden. Immunforsvaret synes 
nok heller ikke at dette er noen 
viktig infeksjon, ettersom den ikke 
truer kroppen. Det tar derfor ofte 
lang tid innen molluskene leges.

Særlig barn opplever det som 
veldig plagsomt, de synes at 
det er flaut og føler ubehag ved sitt utseende. Barn klør gjerne 
og da spres de raskt til resten av kroppen og til andre barn.

Et flertall studier viser at NoPoxivir  
5% Kaliumhydroksid oppløsning er 
optimal for barnets følsomme hud. 

Dessuten kan arrdannelser lett oppstå om man klør på 
molluskene. Når utslag blir røde og sprekker, smitter de 
også lett. Tid fra smitte til sykdom er 2 - 8 uker. Behandling 
forhindrer egen spredning og spredning til andre barn. 

Maks behandlingstid er 14 dager, og om ingen betennelse 
har oppstått etter denne tid bør du rådføre deg med din lege.

NoPoxivir® er et medisinteknisk 
produkt og har en klinisk 
bevist effekt mot mollusker.



NoPoxivir®  

et velegnet middel i kampen mot mollusker   

– tolereres godt og er effektivt med bevist raskt resultat.

www.nopoxivir.no
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