
Slå ”knock-out”
på mollusker 
använd NoPoxivir ®



Unimedic Pharma AB lanserar nu NoPoxivir ®, en smärtfri och  
effektiv behandling mot mollusker. NoPoxivir ® är den enda  
produkten i Norden mot mollusker. 

Vad är mollusker?
Mollusker är en infektion i det ytligaste 
hudlagret orsakat av ett poxvirus. 
Mollusken har en mjuk och glansig 
yta med en liten grop i mitten. 

I denna grop kan det finnas en vit 
vaxartad och smittsam substans 
som kan läcka vid tryck. Infektionen 
är ofarlig men är väldigt tråkig då 
den tar lång tid på sig att läka ut 
och kan dessutom ge ärrbildning. 

Hos barn är molluskerna mest utbredda på magen, armarna, i ansiktet 
eller på nacken. Hos vuxna är förekomsten främst på kön, mage, 
korsrygg eller insida av lår och är då en sexuellt överförd smitta.

Efter ett fåtal dagars behandling 
(normalt 4–6 dagar) och därefter kroppens 
egen utläkning är över 80% fria från mollusker 
redan inom 4 veckor från behandlingsstart.

Äntligen – en  
fungerande behandling!

Ej att blanda ihop med vårtor 
som har en förhårdnad yta.



 ● För patienter yngre än 2 år

 ● På områden runt ögonen

 ● På inflammerade områden  
 (som inflammerade mollusker)

 ● På slemhinnor (mun och genitalier)

 ● Vid behandling av vårtor eller liktornar

 ● För immunförsvagade patienter 

 ● Vid keloidfall (en typ av ärr)

Använd ej



Hur du använder NoPoxivir ®

NoPoxivir ® levereras med en enkel och säker applikator som är 
exakt, lätt att använda och skyddar den friska huden.  

Behandlingen sker i enkla steg 
Doppa plastspateln i NoPoxivir ® lösningen. 
Applikatorn är designad för att ge rätt dos vid 
varje tillfälle. Flaskan är säker och ska inte 
läcka även om man vänder den upp och ner.

Applicera lösningen direkt på mollusken  
(ej runt omkring) med den platta sidan av spateln  
och låt lösningen torka. Detta tar endast några  
sekunder. Applicera två gånger dagligen, 
lämpligen morgon och kväll.

Sluta behandlingen när inflammation 
framträder (området blir rött och svullet). I 
detta fall är det positivt, det innebär att kroppen 
nu har påbörjat utläkningen av mollusken. 
Detta sker oftast mellan 4–6 dagar. 

Vänta. Kroppen kommer nu själv ta hand om  
utläkningen. Vanligtvis tar det 1–5 veckor. 



Varför behandla?  
Ur kroppens synvinkel är mollusker 
(liksom vårtor) nästan ”osynliga” 
eftersom de sitter ytterst i huden. 
Immunförsvaret tycker nog inte heller 
att detta är någon viktig infektion 
eftersom den inte hotar kroppen. 

Det tar därför ofta lång tid 
innan molluskerna läker. 

Särskilt barn upplever att det är väldigt 
jobbigt, de skäms och känner obehag för sitt utseende. Barn kliar gärna 
och då sprids de snabbt till övriga kroppen och till andra barn. 

Ärrbildning kan dessutom lätt uppstå om man kliar molluskerna.  
Även när utslagen blir röda och spricker så smittar de lätt.  
Tid från smitta till sjukdom är 2–8 veckor.

Behandling förhindrar egen spridning och 
spridning till andra barn. Max behandlingstid 
är 14 dagar och om ingen inflammation 
har uppstått efter denna tid bör du 
kontakta din läkare för ytterligare råd.

NoPoxivir ® är en medicinteknisk 
produkt och har en kliniskt 
bevisad effekt mot mollusker.



NoPoxivir  ®  

enda medlet i kampen mot mollusker 

 – väl tolererat, effektivt och med bevisad snabb effekt 
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