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Sipelgahappe kasutamine tüügaste
eemaldamiseks
Juhul kui olete proovinud erinevaid ravimeetodeid tüügaste eemaldamiseks (/soolatueuegasteeemaldamine/soolatueuegaste-eemaldamine/), kuid edutult, siis te ei ole ainus. Tüügastest võib olla keeruline
vabaneda ja neil on kalduvus uuesti tekkida. Siiski on olemas efektiivsed meetodid inetute – ja vahel valulike –
tüügaste ja käsnade eemaldamiseks. Sipelghape ehk metaanhape on tüügaste eemaldamiseks suhtelist uus ja
lihtsasti kasutatav käsimüügiravim, mis on seniste tulemuste põhjal eemaldanud üheksa tüügast
kümnest. Sipelghappel on tüügaste ravis kuivatav toime, aga see on iseenesest söövitav, mistõttu tuleb seda
kasutada ettevaatlikult.

Sipelghappe kasutamine tüügaste eemaldamiseks
Tüükad ja käsnad võivad põhjustada piinlikkust ning halvendavad teie elukvaliteeti. Lisaks on tüükad nakkavad
ning selleks, et vältida nakkuse levikut ühelt kehapiirkonnalt mujale või teistele inimestele, peaksite alustama ravi
kohe pärast uue tüüka ilmumist. Sipelghape on biolagunev orgaaniline ühend, mis saab kasutada tüügaste raviks
nii kätel, jalgadel kui ka kehal. Lahust kantakse üks kord nädalas vatitikuga tüükale, kust see imendub otse tüüka
sisse, kuivatades selle seestpoolt. Aja jooksul aitab see teie kehal tüükast vabaneda. Õigesti kasutamise korral ei
jäta sipelghape nahale arme ega põhjusta infektsiooni.

Kes peaksid kasutama tüügaste puhul sipelghapet?
Käsimüügiravimid on esmane soovitatav meetod tüügaste raviks ning te ei vaja sipelghappe kasutamiseks
diagnoosi ega retsepti. Sipelghapet on lihtne kasutada ning see sobib kasutamiseks enamikul inimestel, sh
väikelastel, kellel on tüükad (/soolatueuegas/tueuekad-lastel/). Erinevalt mõnest teisest käsimüügiravimist võivad
sipelghapet kasutada ka diabeedihaiged ning rasedad või imetavad naised. See on hea meetod, kui tahate ravida
mitut tüügast korraga.

Mis on raviedukuse määr sipelghappe kasutamisel tüügaste raviks?
Mitmes kliinilises uuringus on tõestatud sipelghappe lahuste efektiivsus tüügaste eemaldamisel. Ühes sellises
uuringus1, mille avaldas ajakiri International Journal of Dermatology, teatas üheksa inimest kümnest, et nende
tüükad olid 12-nädalase raviperioodi lõpuks kadunud. Tüügaste ravimit EndWarts PEN (/teave-endwarts-penikohta/mis-on-endwarts-pen/), mis sisaldab sipelghapet, saate osta kohalikust apteegist ilma retseptita. EndWarts
PEN'i kasutamise puhul kaovad tüükad tavaliselt 5–15 kasutuskorra järel.

Mis on teised võimalused lisaks tüügaste ravimisele sipelghappega?
Juhul kui otsustate oma tüükaid mitte ravida, kaovad nad lõpuks ilmselt iseenesest. See võib siiski aega võtta kuni
üle kahe aasta ning samal ajal võivad tüükad levida teie muudele kehapiirkondadele ning samuti pereliikmetele ja
teistele inimestele, kellega kokku puutute.

Kodused ravivõimalused
Enamikku tüügastest saab eemaldada kodus, kasutades käsimüügiravimeid nagu sipelghape. Muud tüügaste
käsimüügiravimid võivad sisaldada salitsüülhapet või trikloroäädikhapet. Samuti on võimalik tüükaid kodus
külmutada.

Haigla raviprotseduurid
Levinumate haigla raviprotseduuride hulka kuuluvad tüügaste põletamine ja tüügaste külmutamine (krüoteraapia).
Teisteks võimalusteks on lasereemaldus ja kirurgia (abrasioon). Kuigi haigla raviprotseduuridel on tavaliselt
kohesed tulemused, võivad need olla kallid. Lisaks võivad haigla raviprotseduurid olla valulikud ja jätta nahale
armid.
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EndWarts PEN – Tõhus toime
EndWarts PEN kuivatab tüüka, mis kaob ära. Hoitakse ära tüügaste taasteke.

Sipelghappe ravijuhised
Efektiivse EndWarts PEN'i lahusega ravite tüükaid lihtsalt üks kord nädalas, kuni need kaovad.

Kliinilised uuringud sipelghappe kohta
Mitme uuringu tulemused näitavad, et EndWarts PEN'i toimeaine on efektiivne ja ohutu meetod tüügaste eemaldamiseks.
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