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Vårtor utbrett problem bland svenskarna 
 
60 procent av svenskarna har haft vårtor i familjen enligt en ny undersökning av 
Svenska Gallup1. Undersökningen visar också att behandlingen av vårtor hittills 
varierat. Svenskarna har försökt ta bort vårtor med allt från kloka gummor till fläsk. 
Nu lanseras Wartner på Naturapoteket, en ny metod som innebär att du själv snabbt 
kan ta bort vårtor genom att frysa dem. 
 
Vårtor orsakas av ett virus, de är oftast helt ofarliga men kan upplevas som irriterande och 
pinsamma. Alla kan få vårtor men framförallt drabbas barn och ungdomar. För att få 
läkarhjälp får man vara beredd på att vänta. Väntetiden för att ta bort en vårta är mellan fyra 
månader och ett år på de flesta av landets större sjukhus2. 
 
Finns nu på Naturapoteket 
Pfizers produkt Wartner börjar nu säljas receptfritt på Naturapoteket. Wartner bygger på 
samma teknik som läkarna använder. Man fryser ner vårtans kärna och därefter bildas en 
blåsa under huden. Vårtan faller vanligtvis bort efter några dagar. Wartner fryser bort vårtan 
med en mildare temperatur än läkarnas behandling med flytande kväve. Produkten blir 
därigenom säkrare att använda samtidigt som effekten är likvärdig enligt flera studier. 
Wartner har sålts i över fyra miljoner förpackningar i Europa och har visat sig vara en säker 
och effektiv behandling. 
 

— Jag tycker att det är positivt att den här metoden nu blir tillgänglig för fler personer. 
Många upplever nuvarande behandlingar som långsamma och få genomför hela 
behandlingen, säger Sven Langworth, läkare och medicinsk rådgivare på Pfizer. 

 
Fläsksvål och symaskinsolja 
I en ny undersökning genomförd av Svenska Gallup på uppdrag av Pfizer (tidigare 
Pharmacia) har 704 personer tillfrågats om vårtor. I undersökningen frågade man bland annat 
vilka behandlingar man använt mot vårtor. I svaren kan man läsa att svenskarna har prövat 
fläsk, sytråd, ättika, varm symaskinsolja, nagellack och kloka gummor för att ta bort sina 
vårtor. 
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1 Svenska Gallup på uppdrag av Pharmacia. 704 personer över 18 år tillfrågades per telefon i juni 2002 
2 Landstingsförbundets hemsida 030508 
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Vårtor orsakas av ett smittsamt virus 
Hittills har behandling med salicylsyra varit det enda alternativet för hemmabruk. Behandling 
med salicylsyra kräver tålamod. Medlet måste appliceras på vårtan en till två gånger per dygn 
i cirka tolv veckor. Med Wartner behövs vanligtvis en behandling på cirka 15 sekunder och 
vårtan försvinner sedan efter cirka 10 dagar.  
 
Orsaken till vårtor är ett virus. Den del av huden som drabbas får en tjock blomkålsliknande 
yta. Viruset tar sig in i celler och sätter igång snabb celldelning. Vårtvirus sprids via kontakt 
med hudflagor. Vårtor är mycket smittsamma och kan i sällsynta fall leda till cancer. Det 
finns flera olika typer av vårtor. Wartner skall endast användas till vårtor på händerna och 
fötterna. 
 
Pfizer börjar sälja Wartner via den rikstäckande egenvårdskedjan Naturapoteket. Kedjan har 
54 centralt belägna egenvårdsbutiker från Umeå till Trelleborg. 
 
 
För mer information kontakta: 
Elisabeth Sahlberg, Informationschef Pfizer Consumer Healthcare 
08-695 4601 eller 070-525 4601 
 
Docent Sven Langworth, Medicinsk rådgivare Pfizer 
08-695 75 70 eller 070-629 75 70 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Pfizer är ett av världens ledande och mest forskningsintensiva läkemedelsföretag. Genom våra 
moderna och effektiva läkemedel kan vi hjälpa människor till ett friskare liv. Pfizers globala 
verksamhet är koncentrerad till områdena hjärta/kärl, centrala nervsystemets sjukdomar, 
respiration, infektion, urologi, smärta, onkologi, oftalmologi och endokrinologi. Vi har även 
en stark portfölj av egenvårdsprodukter. Nyligen förvärvade Pfizer Pharmacia och 
tillsammans arbetar vi för att skapa lösningar för framtidens hälso- och sjukvård. 
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