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HU Alkalmazás előtt figyelmesen olvassa el használati útmutatót, akkor is, ha már használta

korábban a Mycosan ecsetelő körömgomba kezelésére és megelőzésére készletet.
Előfordulhat, hogy a benne található információk az új kutatási eredmények alapján változtak
a legutóbbi használat óta. Kérjük, hogy őrizze meg a tájékoztatót, későbbi tájékozódás céljából.

Klinikailag igazolt kezelés körömgombára

Felnőttek és 4 év feletti gyermekek részére. Cukorbetegek is használhatják.

Mycosan ecsetelő készlet körömgombafertőzések kezelésére és megelőzésére:
- 5 ml-es kiszerelés - egy érintett köröm esetén
- 10 ml-es kiszerelés - több érintett köröm esetén
A Mycosan ecsetelő készlet kezeli és megelőzi a körmök gombásodását (fehér felületi onychomycosis
(WSO) & distalis és laterális subungualis onychomycosis (DLSO). A gombás köröm kezelésére a betegség
terjedése, illetve súlyosbodásának megakadályozása miatt van szükség.

Miért érdemes a Mycosan körömgomba ecsetelő készletet használni?
Mycosan ecsetelő folyadék: bizonyítottan hatásos körömgomba ellen, megállítja a körömgomba fejlődését
Precíziós ecset: a nehezen hozzáférhető felületekhez való hozzáféréshez
10 db egyszer használatos körömreszelő: a hatékonyság érdekében
Már 4 éves kortól alkalmazható, cukorbetegek is használhatják
A MYCOSAN ECSETELŐ KÖRÖMGOMBA
KEZELÉSÉRE ÉS MEGELŐZÉSÉRE
készlet tartalma:
1) PRECÍZIÓS ECSET:
A Mycosan ecsetelő folyadék
célzott alkalmazásáért a
nehezen elérhető felületekhez.
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2) 10 DARAB EGYSZER 		
HASZNÁLATOS RESZELŐ:
A kezelés sikerességéért.
3) KEZELÉSI ÜTEMTERV:
A hatékony kezelés
támogatására.

A Mycosan ecsetelő folyadék hármas hatással bír:
1. Célzott hatása gyorsan megállítja a körömgombásodás
kialakulásáért felelős organizmusok kifejlődését.
2. Behatol a körömbe, stabilizálja a köröm szerkezetét, védi
és regenerálja a körmöt.
3. Megelőzi a felülfertőződést. Védőréteget képezve,
megakadályozza a gombás fertőzés további körmökre
való átterjedését. A Mycosan már az első kezeléstől
kezdve hatásos. Színtelen és kevesebb, mint egy perc
alatt szárad.

Összetevők:
Víz, fermentált rozsszűrlet, pentilén-glikol, dimetil-izoszorbid, hidroxietil-cellulóz.
Az alkalmazás módja:
Használat előtt tisztítsa és szárítsa meg a körmöt, a körömlakkot gondosan távolítsa el.
Mi a körömgombásodás?
A körömgombásodás (onychomycosis) a körmöt megtámadó gombás fertőzés, mely a köröm fokozatos
pusztulását okozza. Jellemző tünete a köröm megvastagodása, sárgás elszíneződése és a körömágytól
való elválása. A körömgombás megbetegedés fájdalmas is lehet, különösen gyalogláskor. Kezelés nélkül
a fertőzött terület állapota romlani fog, a körömgomba átterjedhet további körmökre is, sőt, másokat is
megfertőzhet.
Mi okozhat körömgombásodást?
Több tényező segítheti elő a bőrgombásodás megjelenését: szintetikus anyagból készült zokni vagy szűk
cipő viselése, egyes sportok űzése, pl. túrázás, maratoni futás. Általánosságban elmondható, hogy minden
olyan helyzet, amely a láb izzadását és tartós befülledését eredményezi, vagy jellege miatt az egyén
könnyen kontaminálódhat, pl. úszás. Ilyenkor vagy új fertőződés, vagy korábban szerzett, nem megfelelően
esetleg egyáltalán nem kezelt bőrgombás fertőzések újulhatnak ki.
Hogyan kezelheti?
A köröm gombás fertőzésének kezelése általában hosszú időt vesz igénybe. Az emberi köröm lassan nő,
akár 6-9 hónapot is igénybe vehet, míg a károsodott rész teljesen lenő. Ezért fontos, hogy a fertőzés első
jelére megkezdje a kezelést, valamint az, hogy folytassa a Mycosan használatát a jelen útmutatóban leírtak
szerint. A körömgombásodás kezelésének első lépése a a körömgomba fejlődésének gátlása, majd az
egészséges köröm növekedésének biztosítása . Ugyanakkor fontos, hogy csökkentsük a környező körmök
fertőzésének kockázatát.
Aktív kezelés: fejezze be a kezelést a sikeres eredményért!
Ecsetelje be a köröm felszínét és szabad szélét Mycosannal naponta kétszer, négy héten keresztül. Hagyja
megszáradni.
FIGYELEM! Óvatosan nyomja a tubust!
Ne felejtkezzen el lereszelni a körmeit!
Egy hét ecsetelést követően, hetente egyszer reszeljen le a beteg, megvastagodott körömrészből annyit,
amennyit csak lehet. Használat után a reszelőt azonnal dobja ki!
Megelőző kezelés
Naponta egyszer használja a Mycosan körömgomba ecsetelőt a fertőzött köröm melletti körmökön is.
[FIG. 01]

1. Reszelés

2. Ecsetelés

3. Száradás

Ellenőrizze a kezelés hatását
A Mycosan hatásának megfigyeléséhez az alábbi ábrán jelölje be minden hónapban a gombával fertőzött
terület nagyságát. Ezek az ábrák segítenek nyomon követni a gyógyulás folyamatát.

Körömgombával fertőzött terület jelölése
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Mycosan kezelési napló
• A sikeres kezelés érdekében tartsa be a jelen használati útmutatóban foglaltakat.
• Használja a lenti kezelési naplót a kezelések követésére.
• Még ha az első hónapban nem is túl látványos a javulás, ez nem jelenti azt, hogy a kezelés hatástalan
lenne. Az emberi köröm lassan nő, és akár 6-9 hónapot is igénybe vehet, míg a károsodott rész teljesen
lenő. Kezelje rendszeresen a körmét, és kövesse nyomon a kezelést az ábrákon.
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Megjegyzés. jelöljön a naplóban (X)-el minden egyes elvégzett kezelést (ecseteléseket vagy reszeléseket).

Lehetséges mellékhatások
Ritka esetben előfordulhat a készítmény valamelyik összetevőjével szembeni allergiás reakció (kontakt
dermatitis). Ha bőrirritáció vagy kiütés jelentkezik, azonnal szüntesse be a kezelést. Ha a probléma tartósan
fennáll, kérje orvosa tanácsát.
Figyelmeztetések a használattal kapcsolatban:
• Csak külsőleges használatra.
• Terhesség alatt a terméket kizárólag kezelőorvosával való egyeztetést követően és annak felügyelete
mellett alkalmazza. A termék szoptatási időszak alatt is használható.
• Gyermekek elől elzárva tartandó.
• A Mycosan bármilyen összetevőjével szembeni túlérzékenység esetén, ne használja a készítményt.
• A fertőzés terjedésének elkerülése miatt, egy csomagolási egységet csak egy személy használjon.
• Óvatosan nyomja meg a tubust és használat után gondosan zárja le.
További javaslatok a Mycosan-kezelés hatásosságának elősegítésére
• Kéz- és lábmosás után gondosan törölje szárazra bőrét. Különösen figyeljen arra, hogy az ujjközöket is
szárazra törölje.
• Vágja rövidre a körmeit, és kerülje a körömrágást.
• Viseljen pamutból készült zoknit, amely szárazon tartja a lábát. Lábizzadás esetén cseréljen gyakrabban
zoknit.
• Rendszeresen cseréljen cipőt és hagyja cipőjét kiszellőzni és kiszáradni a két használat között. Kerülje a
szintetikus anyagokból készült cipők viselését.
• Cipője se túl bő, se túl szűk ne legyen, tegye lehetővé a láb szellőzését.
• Többek által használt nedves környezetben (uszoda, öltöző, szauna stb.) mindig viseljen papucsot.
• Kezelje bőrének gombás fertőzését gombaellenes szerrel. Bőrgombásodás esetén javasolt külön
törölköző használata, valamint a cipő és zokni gombaellenes szerrel történő kezelése.

A Mycosan termékcsalád olyan készítményeket kínál, amelyek egyszerűen, higiénikusan és
hatékonyan segítenek a bőrgombásodás és körömgombásodás megelőzésében és kezelésében.
MYCOSAN ECSETELŐ KÖRÖMGOMBA
KEZELÉSÉRE ÉS MEGELŐZÉSÉRE KÉSZLET

MYCOSAN ECSETELŐ
BŐRGOMBA KEZELÉSÉRE

• Látható eredmény 2 héten belül
• Mycosan precíziós ecset
• 10 darab egyszer használatos 		
körömreszelőt tartalmaz

• Azonnal enyhíti a viszketést
• Elpusztítja a gombák 99,9% -át *
• Precíziós ecset: higiénikus
és célzott használatra
* Elpusztítja a bőrgombást okozó gombák 99,9% -át

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A WWW.MYCOSAN.HU OLDALON

Felhasználhatósági idő és tárolás
Tárolja szobahőmérsékleten.
Gyermekek elől elzárva tartandó.
A Mycosan felbontás után legfeljebb
egy évig használható, de maximum
a csomagoláson jelölt lejárati ideig.
Gyártási szám és lejárati idő:
a dobozon és tubuson
Ne szenyezze környezetét, a fel
nem használt terméket illetve
csomagolását vigye vissza a
gyógyszertárba!

Gyártó:
Serrix B.V.
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Hollandia

Forgalmazó:
Supremex Kft.
1138 Budapest, Bodor u.1. I. em.8.
Magyarország
info@supremex.hu
+ 36 1 621 2979

Orvostechnikai eszköz
MYCOSAN ECSETELŐ KÖRÖMGOMBA
KEZELÉSÉRE ÉS MEGELŐZÉSÉRE KÉSZLET.
I. típusú orvostechnikai eszköz
A használati utasítás utoljára frissítve: 2020 július
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