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

a MYCOSAN ECSETELŐ BŐRGOMBA KEZELÉSÉRE készítményt. 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.

A MYCOSAN ECSETELŐ BŐRGOMBA KEZELÉSÉRE 15ml gélt tartalmaz tubusban.

DIABETICI
GESCHIKT

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

SUITABLE FOR

DIABETICS

ECSETELŐ BŐRGOMBA KEZELÉSÉRE

A Mycosan egy higiénikus és hatékony gél a bőrgombásodás kezelésére. Ezt kezelnie kell a fertőzés
terjedésének vagy súlyosbodásának elkerülése érdekében.

Miért érdemes a Mycosan bőrgomba ecsetelőt használni?
Gombaölő hatású gél: elpusztítja a bőrgombásodást okozó kórokozók 99,9% -át
Precíziós fej: higiénikus és hatékony
Csökkenti a tüneteket: mint például viszketés, égő érzés, berepedezés,
bőrpír, hámlás és kellemetlen szag
Helyreállítja a bőr természetes pH-ját
Már 4 éves kortól alkalmazható, cukorbetegek is használhatják

Hogyan működik a Mycosan precíziós ecsetelő fej?
1. HIGIÉNIKUS:
Könnyű használni.
Meggátolja a gombás
fertőzés továbbterjedését.

2. A LÁBUJJAK KÖZÖTTI
GOMBA ELÉRÉSÉHEZ:
a lábujjak között is az
optimális eredmény
érdekében.

A készítmény kettős hatással bír:
1. Azonnal enyhíti a viszketést.
2. Elpusztítja a bőrgombásodást okozó gombák 99,9% -át, regenerálja és védi a bőrt.
Adagolás és felhasználás
Az érintett terület(ek)et kenje be vékony rétegben, naponta kétszer, a bőrgombásodás tüneteinek első
jelentkezésekor: azaz a viszketés, a bőrrepedezés, az égő érzés, a bőrpír, a hámlás vagy a kellemetlen
szag megjelenésekor. A kezelést mindaddig folyatni kell, amíg a gyógyulás nem teljes. A tünetek
megszűnését követően további két hétig folytassa a kezelést, a kiújulás elkerülése érdekében. Ha a
tünetek nem javulnak a kezelés megkezdésétől számított második hét után, keresse fel orvosát vagy
gyógyszerészét.
Összetevők:
Triacetin, PEG-6, denaturált szesz, gliceril-undecilenát, víz, dimetil-izoszorbid, fermentált rozsszűrlet,
mentol, mentil-laktát, hidroxipropil-cellulóz, climbazol, és cetilpiridinium-klorid.
A bőrgombásodásról
A bőr gombás fertőzését okozó elváltozásokat három kategóriába soroljuk:
Lábujjak közötti gombás fertőzés, mely leggyakrabban a negyedik és ötödik lábujj között jelenik meg és
onnan terjed a harmadikra, esetleg a továbbiakra. Az érintett területeken a bőr fehéres és felázott, a
gyulladt részen bepirosodik. Viszket és gyakran kellemetlen szagú a bakteriális felülfertőződés miatt.
Mokaszin-típusú bőrgombásodás esetén, ezüstösfehér hámló réteg alakul ki az érintett területen,
amely alatt vörösen gyulladt a bőr. Általában a talpon, sarkon és talpszélen (a mokaszin által fedett
területeken) jelenik meg többnyire krónikus probléma.
Hólyagos gombás fertőzés a talpakon vagy a láb oldalsó felületén jelenhet meg. A fertőzött területen
a bőr felülete hólyagos vagy gennyes-hólyagos. Bakteriális felülfertőződés is kialakulhat és ez
kellemetlen szaggal is jár.
Kezelés nélkül a fertőzött terület állapota valószínűleg romlani fog, a lábgomba átterjedhet további
területekre, a körmökre, sőt másokat is megfertőzhet.
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Több tényező segítheti elő a a bőrgombásodás megjelenését : 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.
A bőrgombásodást egy előzőleg kialakult körömgombásodás (onychomycosis) is okozhatja. A nem
megfelelően vagy egyáltalán nem kezelt körömgombás fertőzések terjednek tovább és okozzák a
megbetegedést. Cukorbetegek, keringési problémáktól szenvedők, zárt, könnyen befülledő cipő (pl.
biztonsági cipő) tartós viselésére kényszerülők, stb. hajlamosabbak a gombás fertőzésekre.
Alkalmazása más termékkel együtt
A rendelkezésre álló ismeretek alapján a Mycosan alkalmazható más termékekkel együtt. Javasolt,
hogy a Mycosan használata legalább 15 perccel megelőzze a másik lábkrém alkalmazását.
Figyelmeztetések a használattal kapcsolatban
• A fertőzés terjedésének elkerülése miatt, egy csomagolási egységet csak egy személy használjon.
• 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.
• Terhesség alatt a terméket kizárólag kezelőorvosával való egyeztetést követően és annak felügyelete
mellett alkalmazza. A termék szoptatási időszak alatt használható.
• Gyermekek elől elzárva tartandó.
• A használathoz gyengén nyomja meg az tubust. Használat után gondosan zárja vissza azt.
Javaslatok a Mycosan-kezelés hatásosságának elősegítésére:
• Lábmosás után gondosan törölje szárazra lábát, különös tekintettel a lábujjközökre
• Viseljen pamutból készült zoknit, amely szárazon tartja a lábát. Lábizzadás esetén cseréljen
gyakrabban zoknit.
• Váltsa cipőit rendszeresen és hagyja azokat kiszellőzni, kiszáradni a két használat között. Kerülje a
szintetikus anyagokból készült cipőket.
• Gombaölő púderrel kezelje zokniját és cipői belsejét.
• Válasszon a lábára jól illeszkedő cipőt, amely nem túl szűk, nem túl bő és amely lehetővé teszi a láb
szellőzését.
• Többek által használt nedves, vizes környezetben (uszoda, öltöző, szauna stb.) mindig viseljen
papucsot.
Mellékhatások:
A Mycosan használata minimális csípő érzéssel járhat, amennyiben sérült bőrfelületre alkalmazzák.

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

0481

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

Orvostechnikai eszköz
Mycosan ecsetelő bőrgomba
kezelésére II. a osztályú
orvostechnikai eszköz
A tájékoztató utoljára frissítve: 2020 július
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