
Voetschimmel behandeling
Geschikt voor diabetici en kinderen vanaf 4 jaar.

Mycosan Voetschimmel behandeling bevat 15 ml gel in een precisie kwast.

Mycosan Voetschimmel behandeling is een hygiënische en effectieve precisiebehandeling van 
voetschimmel. Voetschimmel is een schimmelinfectie aan de huid van de voet. U moet deze serieus 
behandelen om verdere besmetting of ergere klachten te voorkomen.

Waarom Mycosan Voetschimmel behandeling gebruiken?
 Gepatenteerde gel: doodt 99,9% van de schimmels die voetschimmel veroorzaken.

 Precisie kwast: dubbelzijdige kwast, hygiënisch & effectief.

 Vermindert: symptomen zoals jeuk, branderig gevoel, roodheid, onfrisse geur, schilferen en   
 barsten van de huid. 

 Herstelt: de conditie van de huid.

 Geschikt voor diabetici en kinderen vanaf 4 jaar.

Mycosan Voetschimmel behandeling heeft een unieke 2-voudige werking: 

1. Directe verlichting van jeuk.
2. Doodt 99,9% van de schimmels**: herstelt en beschermt de huid.

Dosering en gebruik
Breng tweemaal daags een dunne laag van het product aan op de aangedane plek of plekken. Doe dit 
zo vroeg mogelijk nadat de eerste symptomen van een schimmelinfectie zich voordoen. Wacht niet af. 
Deze symptomen zijn onder andere: jeuk, een branderig gevoel, roodheid, onaangename geur, 
schilferen en barsten van de huid. Behandel de schimmelinfectie tot de symptomen verdwenen zijn. 
Ga hierna nog 2 weken door met behandelen om een herinfectie te voorkomen. Raadpleeg uw huisarts 
als de symptomen na 2 weken niet zijn verbeterd.
  
Ingrediënten 
Triacetine, PEG-6, Alcohol Denat., Glyceryl Undecylenate, Aqua, Dimethyl Isosorbide, Rye Ferment 
Filtrate, Menthol, Menthyl Lactate, Hydroxypropylcellulose, Climbazol, en Cetylpyridinium Chloride. 

Wat is voetschimmel?
Voetschimmel (tinea pedis) is een schimmelinfectie aan de huid van de voet. Een voetschimmelinfectie 
wordt ook zwemmerseczeem genoemd. Er worden drie vormen onderscheiden:

Interdigitale tinea pedis is een infectie die meestal begint tussen de vierde en vijfde teen en zich 
uitspreidt naar de derde of verder. Deze infectie jeukt, de huid ziet er wit en week uit met daaronder 
vochtige erosie. Vaak is er sprake van een onprettige geur die veroorzaakt wordt door de bacteriële 
infectie die naast de schimmelinfectie ontstaat.

Moccasin-type tinea pedis kenmerkt zich door roodheid en schilfering van de huid op grote 
oppervlakten van de voet. Met name op de voetzool, de hiel en de zijkanten van de voet. Deze vorm van 
voetschimmel is vaak chronisch.

Vesicular tinea pedis komt vaak voor op de voetzool maar kan zich ook op de zijkant van de voet 
manifesteren. Vaak zijn er blaasjes of puistjes aanwezig op de plaats van de infectie. Soms kan de huid 
hierdoor week worden en kunnen er secundaire infecties door bacteriën ontstaan, deze kunnen voor 
een onaangename geur zorgen. 

Indien de schimmelinfectie onbehandeld blijft is het waarschijnlijk dat deze verergert. Daarnaast is het 
mogelijk dat de infectie zich verspreidt naar andere delen van het lichaam, bijvoorbeeld naar de nagel, 
of dat andere personen besmet raken.

Hoe werkt de dubbelzijde Mycosan precisie kwast?

1. HYGIËNISCH AANBRENGEN: 
Brede zijde voor snel en
hygiënisch aanbrengen. 
Voorkomt verspreiding van 
de schimmels naar andere 
lichaamsdelen.

2. BEREIKT SCHIMMELS 
TUSSEN DE TENEN: 
Smalle zijde voor het gericht 
aanbrengen van de Mycosan 
Voetschimmel behandeling tussen 
de tenen voor optimaal resultaat.
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Gebruiksaanwijzing 
Lees de gehele gebruiksaanwijzing voordat u Mycosan Voetschimmel behandeling gebruikt, ook als 
u dit product al eerder gebruikt heeft. De informatie kan, sinds uw laatste gebruik, gewijzigd zijn als 
gevolg van nieuwe onderzoeksresultaten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
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MYCOSAN biedt producten die kalknagels en voetschimmelinfecties op een effectieve manier 
behandelen en de voeten beschermen tegen een schimmelinfectie of herbesmetting.

Mycosan Kalknagel behandelset
• 100% effectief tegen schimmels*
• Mycosan precisie kwast:  
 doelgericht aanbrengen serum
• Inclusief 10 nagelvijlen

Mycosan Voet & Schoen poeder
• Voorkomt voetschimmel & kalknagel
• Super absorberend
•  Vermindert zweetvoeten

Mycosan Voetschimmel behandeling
• Directe verlichting van jeuk 
• Doodt 99,9% van de schimmels**: 
 herstelt en beschermt de huid
• Mycosan precisie kwast: 
 hygiënisch & effectief

Mycosan Protect Anti-schimmel
• 12 uur bescherming tegen schimmels
• Waterbestendig
• Voorkomt schimmelinfectie

* Bij 100% van de deelnemers, met een milde tot gematigde vorm van kalknagels, aan klinisch onderzoek in 2011 was na 90 dagen geen van
  de schimmels (Tricophyton rubrum, Tricophyton mentagrophytes, Candida albicans) die kalknagels veroorzaken terug te vinden.
** Doodt 99,9% van de schimmels die voetschimmel veroorzaken.

Mycosan Voetschimmel behandeling, Mycosan Voet & Schoenpoeder en Mycosan Protect zijn medische hulpmiddelen. Lees voor gebruik de 
gebruiksaanwijzing.

Verschillende factoren beïnvloeden het ontstaan van voetschimmel: warmte, te strakke schoenen en 
bepaalde sporten zoals wandelen, hardlopen en zwemmen kunnen hier invloed op hebben. Dit is met 
name het geval in situaties waarbij voeten blootgesteld worden aan zweet en vochtigheid, waardoor 
deze vatbaarder worden voor een voetschimmelinfectie. 

Voetschimmel kan verder ontstaan uit een eerdere schimmelinfectie aan de nagel, ook wel kalknagel 
genoemd. De medische term is onychomycose. Indien een kalknagel niet of onjuist wordt behandeld 
is het mogelijk dat de infectie zich uitbreidt naar de huid van de voet. Sommige personen hebben een 
verhoogde kans op het ontwikkelen van schimmelinfecties aan de voeten zoals diabetici, mensen met 
een verminderde bloedsomloop en personen die voor hun werk nauwsluitend schoeisel moeten dragen 
zoals veiligheidsschoenen.

Gebruik in combinatie met andere producten
Voor zover bekend kan Mycosan Voetschimmel behandeling gebruikt worden in combinatie met andere 
producten. Indien u gebruik maakt van een voetencrème, breng Mycosan Voetschimmel behandeling 
dan minstens 15 minuten van tevoren aan. 

Voorzorgsmaatregelen
• Mycosan Voetschimmel behandeling is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en dient niet door   
 meerdere personen gebruikt te worden.
• Mycosan Voetschimmel behandeling is uitsluitend geschikt voor uitwendig gebruik.
• Mycosan Voetschimmel behandeling dient niet gebruikt te worden bij overgevoeligheid voor 
 één of meerdere van de ingrediënten. Stop onmiddellijk met het gebruik indien er een 
 allergische reactie optreedt. Neem contact op met uw huisarts indien de symptomen blijven   
 aanhouden.
• Indien u zwanger bent dient u Mycosan Voetschimmel behandeling alleen te gebruiken onder  
 toezicht en op aanraden van een huisarts. Mycosan Voetschimmel behandeling kan gebruikt  
 worden tijdens het geven van borstvoeding.
• Buiten bereik van kinderen houden. 
• Zachtjes in de tube knijpen en sluit de tube goed af na gebruik.

Belangrijke tips voor een effectieve behandeling om de effectiviteit van Mycosan Voetschimmel 
behandeling te vergroten:
• Droog voeten na het wassen altijd goed af, ook tussen de tenen.
• Draag iedere dag schone, vochtopnemende sokken en wissel ze regelmatig bij overmatige   
 transpiratie.
• Wissel schoenen regelmatig, tussentijds goed luchten/drogen en vermijd het continu dragen  
 van kunstleren- of sportschoenen.
• Kies goed passende schoenen die niet te smal of te krap zijn, zodat uw voeten goed kunnen ademen.
• Draag altijd slippers op plaatsen die collectief gebruikt worden (kleedkamers, zwembaden, sauna’s  
 enzovoort).

Bijwerkingen
Mycosan Voetschimmel kan een licht prikkelend gevoel geven indien het wordt aangebracht op 
de beschadigde huid.

Bewaarcondities
Bewaar op kamertemperatuur. Buiten bereik van 
kinderen bewaren. Mycosan Voetschimmel kan tot 
één jaar na openen bewaard worden, echter niet 
langer dan de aangegeven houdbaarheidsdatum.

Lot nummer en houdbaarheidsdatum
Zie doos & tube. Na gebruik kunnen de tube,
de bijsluiter en het doosje met het normale 
huisafval worden weggedaan. Houdt rekening met 
het milieu en zorg voor afvalscheiding.
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Voor meer informatie, ga naar www.mycosan.nl

Fabrikant 
Serrix B.V. 
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
Nederland

Medisch Hulpmiddel 
Mycosan Voetschimmel behandeling is 
een Medisch hulpmiddel Klasse IIa. 


