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INNOWACYJNA, SKOJARZONA
TERAPIA BRODAWEK WIRUSOWYCH

W kwietniu 2022 r. w gabinetach podologicznych pojawiła się nowa, innowacyjna terapia 
leczenia brodawek wirusowych Verru Complex. Składają się na nią dwa preparaty: Verru 

Shot Acid Liquid oraz Verru Immuno Pasta. 
Verru Shot Acid Liquid jest wyrobem medycznym, przeznaczonym do stosowania wyłącznie 

w gabinecie podologicznym pod kontrolą specjalisty. Niezmiernie ważnym elementem w terapii 
brodawek wirusowych jest pielęgnacja domowa. Do tego celu został stworzony preparat Verru 
Immuno Pasta, który jest kosmetykiem uzupełniającym terapię Verru Shot Acid Liquid. 

TERAPIE BRODAWEK WIRUSOWYCH 
Metody pracy powinny być zawsze dobrane in-
dywidualnie. Plan terapii i metody postępowa-
nia są uzależnione od stanu zdrowia pacjenta, 
kondycji skóry i stopnia zaawansowania zmian 
wirusowych. Czas trwania całej terapii jest róż-
ny u każdego pacjenta i zależy między innymi od 
poziomu odporności ogólnej oraz ilości broda-
wek wirusowych występujących na skórze. 

Przypadek 1
Kobieta w wieku 31 lat z rozsianymi zmianami 
wirusowymi na prawej stopie. Do gabinetu zgło-
siła się po dwóch latach samodzielnego stosowa-
nia preparatów aptecznych, które nie przynosiły 
spodziewanych efektów. 

Fot. 1, 2 W gabinecie zaproponowano wdrożenie preparatów Verru 
Complex. Dzięki systematycznym wizytom oraz regularnemu 
stosowaniu pasty Verru Imuno w domu, zmiany zostały wyleczone 
po 8 wizytach u podologa
Źródło: Podolog Elżbieta Zielska, Śląskie Centrum Podologii 
w Gliwicach  

Przypadek 2
Nastolatek z dużą brodawką wirusową na pra-
wym paluchu zgłosił się wraz z rodzicami do 
gabinetu podologicznego. Z wywiadu wynika, że 
zmiana pojawiła się po wakacyjnym wyjeździe. 

Fot. 3, 4 Stosowano samodzielnie apteczne preparaty 
złuszczające, które spowodowały powiększenie zmiany oraz ból 
i zaczerwienienie. Podolog zaproponował rozpoczęcie terapii 
z wykorzystaniem preparatów Verru Complex. Po czterech 
wizytach zmiana została usunięta Źródło: Podolog Elżbieta Zielska, 
Śląskie Centrum Podologii w Gliwicach

Przypadek 3
Mężczyzna, lat 37, zgłosił się do gabinetu z niebolesną 
zmianą w okolicy czwartej i piątej głowy kości śród-
stopia stopy prawej. Z wywiadu, zmiana pojawiła się 
około 12 miesięcy przed pierwszą wizytą, wcześniej 
niediagnozowana i nieleczona. Pacjent ma problem 
z nadpotliwością, związaną z noszeniem obuwia ro-
boczego przez kilkanaście godzin dziennie. 
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Fot. 5, 6, 7 Terapia z wykorzystaniem preparatów Verru Complex 
trwała dwa miesiące 

Źródło: Podolog Katarzyna Kłosińska, PodoStrefa Centrum 
Zdrowej Stopy w Mielcu 


