Összetevők
Triacetin, PEG-6, denaturált szesz, gliceril-undecilenát, víz, dimetil-izoszorbid, fermentált rozs szűrlet,
mentol, mentil-laktát, hidroxipropil-cellulóz, climbazol, és cetilpiridinium-klorid.
Alkalmazása más termékkel együtt
A rendelkezésre álló ismeretek alapján a Mycosan alkalmazható más termékekkel együtt. Javasolt
azonban, hogy a Mycosan ecsetelőt legalább 15 perccel a másik lábkrém alkalmazását megelőzően
használja.
Figyelmeztetések a használattal kapcsolatban
• Javasoljuk, hogy a terméket csak egy személy használja.
• Csak külsőleges használatra.
• Ne használja a készítményt, ha túlérzékeny a Mycosan bármely összetevőjére. Azonnal hagyja abba
a készítmény használatát, ha irritáció vagy allergiás reakció jelentkezik. Forduljon kezelőorvosához,
ha a tünetek nem enyhülnek.
• Várandósság esetén, kizárólag orvosa utasításai szerint használja a Mycosan-t. Szoptatás ideje
alatt az előírtak szerint használható a Mycosan.
• Ne használja a készítményt 4 évnél fiatalabb gyermeken.
• A használathoz gyengén nyomja meg az applikátort. Használat után gondosan zárja vissza a tubust.
Javaslatok a Mycosan-kezelés hatásosságának elősegítésére
• Kéz- és lábmosás után gondosan törölje szárazra bőrét egy kizárólag ön által használt törölközővel.
Különösen figyeljen arra, hogy az ujjközöket szárazra törölje.
• Viseljen tiszta, nedvszívó (pamut) zoknit minden nap, és cserélje őket rendszeresen,
ha izzadásra hajlamos.
• Cserélje rendszeresen a cipőjét és lehetőség szerint szellőztesse vagy szárítsa ki használat után!
Kerülje a műbőr és az edző cipők használatát!
• Válasszon jól illeszkedő cipőt, amely nem túl szűk, nem túl bő és lehetővé teszi a láb szellőzését.
• Mindig viseljen papucsot a bőrgomba szempontjából kockázatos, nyilvános helyeken (öltözők,
medencék, szaunák, stb).
• Kezelje körültekintően a lábgombát, ami továbbterjedhet a lábujjkörmökre is. Lábgomba esetén
javasolt a cipő és zokni gombaellenes szerrel történő kezelése.
Mellékhatások
Mycosan használata minimális fájdalommal járhat, amikor a sérült bőrfelülethez ér.
A Mycosan kínálatában egyaránt található bőrgomba és körömgomba kezelésére és megelőzésére
fejlesztett termék. A Mycosan termékcsalád nem csak a megelőzésben és a kezelésben
hatékony, hanem ezen túl a felülfertőzés és a továbbfertőzés megelőzésben is segít.
Mycosan ecsetelő körömgomba kezelésére
Részleges/enyhe körömgomba fertőzések kezelésére szolgáló készítmény.
Teljes kezelő szett, szabadalmaztatott szérummal, praktikus ecsetelővel,
10 db körömreszelővel és kezelési naplóval.
Keresse 5ml-es és gazdaságos 10ml-es változatokban!

A készítmény tárolása
5°C és 25°C között tárolandó.
Gyermekek elől elzárandó.
Használat után gondosan zárja vissza a tubust!
A termék felbontás után 1 éven belül, de legfeljebb a
tubus alján jelzett lejárati időpontig használható fel.
Sorozatszám és lejárati idő:
a dobozon és a tubuson
Kérjük a kezelés befejeztével az üres tubust és a
használati útmutatót kezelje általános hulladékként.
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Gyártó:
Serrix BV
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
The Netherlands
Forgalmazó:
COORDWELL Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 85. C épület III.emelet
info@coordwell.hu
www.coordwell.hu

Orvostechnikai eszköz
Mycosan bőrgomba kezelésére szolgáló készítmény
orvostechnikai eszköz II.a osztály.

További információk a www.mycosan.hu honlapon
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