
Täystyrmäys ontelosyylille 
NoPoxivir®-valmisteella



Unimedic Pharma AB tuo nyt markkinoille NoPoxivir®-valmisteen, 
joka on kivuton ja tehokas menetelmä ontelosyylien hoitoon. 
NoPoxivir® on ainoa Pohjoismaissa saatavilla oleva valmiste 
ontelosyylien hoitoon. 

Mitä ontelosyylät ovat?
Ontelosyylä eli molluska on erään 
rokkoviruksen aiheuttama ihon 
uloimman kerroksen infektio. 
Ontelosyylän pinta on pehmeä ja kiiltävä, 
ja sen keskellä on pieni kuoppa. 

Tässä kuopassa saattaa olla valkoista, 
vahamaista ainetta, joka saattaa valua 
painettaessa ja voi helposti aiheuttaa 
tartunnan. Infektio on vaaraton, 
mutta varsin ikävä, sillä se paranee 
hitaasti ja saattaa aiheuttaa arpia. 

Lapsilla ontelosyyliä on usein vatsassa, käsivarsissa, kasvoissa 
tai niskassa. Aikuisilla ontelosyyliä ilmenee pääasiassa 
sukupuolielimissä, vatsassa, ristiselässä tai reisien sisäpinnalla, 
jolloin kyseessä on sukupuoliteitse tarttuva tauti.

Muutaman (yleensä 4–6) päivän hoidon jälkeen 
alkaa elimistön oma paranemisprosessi, ja yli 
80 %:ssa tapauksista ontelosyylät häviävätjo 
4 viikon kuluessa hoidon aloittamisesta.

Vihdoinkin – toimiva hoito!

Ei pidä sekoittaa tavallisiin syyliin, 
joiden pinta on kovettunut.



Miten NoPoxivir®-valmistetta 
käytetään

NoPoxivir®-pullossa on yksinkertainen ja turvallinen levitin, 
joka on tarkka, helppokäyttöinen ja suojaa tervettä ihoa.

Hoidon vaiheet ovat yksinkertaiset 
Kasta muovilasta Nopoxivir®-liuokseen. Levitin 
on suunniteltu niin, että se antaa aina oikean 
annoksen. Pullo (täytetty noin ¼) on tiivis 
eikä vuoda, vaikka sen kääntäisi ylösalaisin.

Levitä liuosta suoraan ontelosyylään (ei sen 
ympärille) lastan litteällä puolella ja anna 
liuoksen kuivua. Tämä kestää vain muutaman 
sekunnin. Levitä valmistetta kaksi kertaa 
vuorokaudessa, mieluiten aamulla ja illalla. 
Riittää yleensä yli 100 ontelosyylän hoitoon.

Lopeta hoito, kun ontelosyylä tulehtuu (alue 
alkaa punoittaa ja turpoaa). Tässä tapauksessa 
tulehdus on hyvä asia, sillä se tarkoittaa, 
että ontelosyylä on alkanut parantua. Tämä 
tapahtuu yleensä 4–6 päivän kuluessa. 

Odota. Elimistö huolehtii nyt itse syylän  
parantamisesta. Tämä kestää 
useimmiten 1–5 viikkoa. 



Miksi ontelosyyliä pitää hoitaa?  
Elimistön näkökulmasta ontelosyylät 
(kuten tavalliset syylät) ovat lähes 
”huomaamattomia”, sillä ne sijaitsevat 
ihon uloimmassa kerroksessa. 
Immuunipuolustus ei myöskään 
pidä infektiota merkittävänä, 
koska se ei uhkaa elimistöä. 

Siksi ontelosyylien 
paraneminen kestää kauan. 

Varsinkin lapset kokevat tilanteen erittäin hankalana, 
he häpeävät ja tuntevat mielipahaa ulkonäkönsä vuoksi. 
Lapsilla on usein tapana raapia näppylöitä, jolloin ne leviävät 
helposti muualle kehoon ja tarttuvat muihin lapsiin. 

Jos ontelosyyliä raapii, ne saattavat myös elposti muodostaa iholle 
arpia. Punoittavat ja rikkoutuneet näppylät aiheuttavat myös helposti 
tartunnan. Tartunnasta taudin puhkeamiseen kuluu 2–8 viikkoa.

Hoito estää syylien leviämistä muihin kehon osiin 
ja tarttumista muihin lapsiin. Enimmäishoitoaika 
on 14 päivää. Kysy neuvoa lääkäriltä, jos 
tulehdusta ei ole kehittynyt tämän ajan kuluessa.

NoPoxivir® on terveydenhuollon 
laite, jonka teho ontelosyylien 
hoidossa on kliinisesti osoitettu.



 ● alle 2-vuotiaille lapsille

 ● silmänympärysiholle

 ● tulehtuneille alueille  
 (kuten tulehtuneille ontelosyylille)

 ● limakalvoille (suu ja sukupuolielimet)

 ● syylien tai liikavarpaiden hoitoon

 ● potilaille, joiden immuunipuolustus  
 on heikentynyt

 ● keloidien (eräänlaisten arpien) hoitoon.

Älä käytä
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