Informació del marc legal en el tractament de les berrugues.
El Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya davant de les consultes que ens arriben
sobre l’ús de productes i medicaments pel tractament de les berrugues plantars, vol informar
sobre el següent:
La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), és l’òrgan
competent, dependent del Ministeri de Sanitat, responsable de garantir a la societat, des de la
perspectiva del Servicio Público, la qualitat, seguretat, eficàcia i correcta informació dels
medicaments i productes sanitaris, des de la seva investigació fins la seva utilització, en interès
de la protecció de la salut i el medi ambient.
Per tant la AEMPS, és l’autoritat sanitària de referència, pels ciutadans i professionals
sanitaris, sens la institució qui autoritza l’ús dels medicaments per ús humà segons la patologia a
tractar
Els productes com la Cantaridina, àcid monocloroacétic, tricloroacètic i àcid nítric entre
altres, no tenen acció ni indicació reconeguda per la agència espanyola del medicament i
producte sanitari per el tractament de les berrugues plantars.
La Bleomicina, és un producte citostàtic, d’ús hospitalari i la seva aplicació està indicada
segons consta en la AEMPS per tumoracions malignes. Per aquest motiu tampoc es pot utilitzar
en el tractament de les berrugues.
El fet que altres professionals sanitaris el fessin servir o siguin productes d’ús habitual
entre els podòlegs, no significa que estiguin homologats per fer tractament de les berrugues.
Esperem que aquesta informació sigui aclaridora, per no utilitzar il·legalment els
esmentats productes químics i no incorri en possibles responsabilitats civils o penals. El fet
d’utilitzar fàrmacs o productes no reconeguts per la “Agencia espanyola del medicamento y
productos sanitarios”, anul·la la pòlissa de Responsabilitat Civil.
Qualsevol informació o novetat que es donés aquest col·legi la farà arriba a tots vosaltres
pels canals d’informació que té.
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