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Information om børn med vandvorter (Molluskler)
Vandvorter er en hyppig virus infektion i barnets hud. Sygdommen er smitsom.
Vandvorter er små perlemorshvide knopper. De kan ses på barnets brystkasse, ryg,
arme eller ben. Sygdommen er godartet og forsvinder af sig selv, men der kan gå
flere år.
Smitte:
Vandvorter er en hudsygdom, der ses hyppigt hos børn. Sygdommen skyldes en virus, som smitter
fra barn til barn. Det varer 1 uge til 6 måneder fra barnet er blevet smittet til der opstår vandvorter.
Vandvorter spreder sig mellem børn ved berøring, ved fælles brug af håndklæde og tøj, der har
været i kontakt med en vandvorte. Fælles badning herunder swimmingpool kan sprede smitten.
Vandvorter spreder sig hos det enkelte barn, hvis barnet piller i vandvorterne og derefter rører et
andet sted på sin krop.
Symptomer:
Vandvorter er en godartet lidelse. De fleste vandvorter forsvinder af sig selv i løbet af 1-2 år, men
nogle gange kan det varer op til 4 år før vandvorten forsvinder. Barnet mærker yderst sjældent
noget til vandvorterne. Der kan forekomme kløe. Nogle gange bliver vandvorter røde og ømme,
fordi barnets tøj hele tiden glider hen over dem.
Vandvorterne ses som små (1-5millimeter) perlemorshvide knopper i enkelte tilfælde kan knoppen
bliver op til 15millimeter. Centrum af knoppen er tit trykket indad. Vandvorten indeholder en sej
masse, der ligner et sagogryn. Vandvorter ligner således ikke de vorter, barnet kan få på hænder
eller fødder. Knopperne ses typisk på brystkassen, arme og ben.
Behandling:
Ofte er behandling af vandvorter ikke nødvendigt. Ingen behandling har vist sig at være
overbevisende effektiv. Hvorvidt vandvorter behandles afhænger ofte af vandvorternes placering og
antal af læsioner. Vandvorterne kan enten fryses eller skrabes væk.
Mange behandlere anbefaler at behandle vandvorter, som er lokaliseret i det genitale område for at
undgå smitte. Virussen lever kun i huden og når udvæksterne er væk, forsvinder virussen.
Herefter kan man ikke smittes med vandvorter længere.
Behandling af vandvorter kan komme på tale ud fra følgende årsager:
Sundhedsmæssige årsager:
Sociale årsager:
- Blødning
- Pinlighed
- Sekundære infektioner
- Frygt for at smitte andre
- Kløen og ubehag
- Social eksklusion.
- Potentiel ardannelse
- Øjenbetændelse
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råd:
Vær tålmodig, vorterne forsvinder af sig selv.
Husk håndvask efter berøring med mollusker.
Den smittede bør anvende eget håndklæde.
Undgå at kradse i vorterne, da man herved kan smitte sig selv.

Hvornår søger man hjælp:
Hvis vandvorterne spreder sig eller barnet er generet af vandvorterne. Lægen kan skrabe eller fryse
vandvorterne væk. Hvis vandvorten bliver rød, hævet og øm, kan det være tegn på, at der er gået
betændelse i vandvorten.
Institution/dagpleje:

Alle børn med vandvorter kan modtages i
daginstitution/dagpleje eller skole.
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