
Klinisch bewezen Behandelset voor kalknagels
Geschikt voor diabetici en kinderen vanaf 4 jaar.

Mycosan Behandel + Camoufleer is speciaal ontwikkeld voor de effectieve 
behandeling van kalknagels en om direct de verkleurde nagel er mooier uit 
te laten zien, wanneer u dit nodig heeft. Ideale oplossing voor de effectieve 
behandeling van kalknagels als u open schoenen of slippers wilt dragen.

Mycosan Kalknagel is ook verkrijgbaar in:
• Kalknagel Behandelset 5ml  – voor de behandeling van één nagel 
• Kalknagel Behandelset 10ml – voor de behandeling van meerdere nagels

Indicatie voor gebruik
Mycosan Kalknagel Behandelset behandelt kalknagels aan vingers en tenen 
(witte oppervlakkige onychomycose (WSO) & distale laterale subunguale 
onychomycose (DLSO)) veroorzaakt door schimmels zoals T. rubrum, T. 
mentagrophytes en E. floccosum. Onychomycose is een fungus infectie van de 
nagel die verkleuring, verdikking en scheiding van het nagelbed veroorzaakt. U 
moet kalknagels serieus behandelen om verdere besmetting of ergere klachten 
te voorkomen.

Gebruiksdoel
Mycosan Kalknagel Behandelset is bedoeld om een beschermlaagje op de 
nagel te vormen die de groei van de schimmels remt, die betrokken zijn bij 
schimmelinfecties aan vinger- en teennagels.

Waarom Mycosan Kalknagel Behandel + Camoufleer gebruiken? 
 Gepatenteerd serum: bewezen effectief tegen schimmels, het stopt de 

 ontwikkeling van schimmels die kalknagels veroorzaken. 

 Precisie kwast: voor de juiste dosering op de moeilijk bereikbare plekken. 

 Natural Nail nagellak: camoufleert verkleuringen direct.

 10 x nagelvijl: voor betere werking. Door het vijlen bereikt het serum de 
 schimmel beter.

Behandel + Camoufleer

Het Mycosan Kalknagel serum heeft een unieke 3-voudige werking:

1. Effectief 
De doelgerichte werking stopt snel de ontwikkeling van de schimmel die de 
kalknagel veroorzaakt.

2. Herstelt de nagel
Het product dringt door in de nagel en verbetert de structuur waardoor de 
natuurlijke staat van de nagel wordt hersteld.

3. Verbetert de conditie van de nagel
Het helpt tegen verkleuring van de nagel. 

Ingrediënten Mycosan Kalknagel (Medisch hulpmiddel): 
Aqua, rye ferment filtrate, pentylene glycol, dimethyl isosorbide, 
hydroxyethylcellulose.

Ingrediënten Mycosan Natural Nail (cosmetisch product): 
Butylacetate, Ethyl acetate, Nitrocellulose, Adipic acid/neopentyl glycol/
trimellitic, anhydride copolymer, Acetyl tributyl citrate, Isopropyl alcohol, Silica, 
Stearalkonium hectorite, Titanium dioxide/CI 77891, Citric acid, Red 6/CI 15850.

Vijl de nagel, breng Mycosan Kalknagel serum aan en laat het drogen. [FIG. 01]

Nageltekening om verbetering bij te houden
Geef in onderstaand diagram om de maand met potlood het gebied aan dat door 
de schimmel is getroffen zodat u de verbetering van de nagel kunt meten. 
 [FIG. 02] 

Lees de gehele gebruiksaanwijzing voordat u Mycosan Kalknagel Behandel 
+ Camoufleer set gebruikt, ook als u al bekend bent met dit product. De 
informatie kan, sinds uw laatste gebruik, gewijzigd zijn als gevolg van 
nieuwe onderzoeksresultaten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
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Gebruik:

1) ACTIEVE BEHANDELING 
Maak voor een succesvol resultaat de volledige 
behandeling altijd af!
Reinig en droog de nagels voor gebruik en verwijder alle sporen 
van nagellak. Gedurende 4 weken 2 x daags een kleine druppel 
serum aanbrengen op de kalknagel. Een kleine druppel is 
voldoende. Laat het serum 1 minuut drogen. Na 4 weken het 
serum 1 x daags aanbrengen tot het aangetaste deel van de 
nagel volledig is uitgegroeid. LET OP! Knijp zachtjes in de tube.

2) NATURAL NAIL LAK
Aanbrengen zodra serum volledig droog is. Aanbrengen wanneer 
camoufleren verkleuring van de kalknagel gewenst is. Zo nodig 
herhalen; kan ook op gezonde nagels worden aangebracht.  
LET OP! Deze nagellak is geen behandeling voor 
kalknagelinfecties en geen medisch hulpmiddel.

3) VIJLEN IS BELANGRIJK
Na een week behandelen met Mycosan Kalknagel serum, start 
u voorzichtig met het vijlen van het aangetaste oppervlak van 
de nagel met de bijgeleverde vijltjes. Door het vijlen dringt 
het serum nog beter door in de nagel voor beter en optimaal 
resultaat. LET OP! Elke vijl slechts eenmaal gebruiken om 
verspreiding van de infectie te voorkomen.
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Mycosan behandelschema
•  Voor een succesvol resultaat is het van elementair belang de behandeling 

altijd volledig af te ronden. 
• Ter ondersteuning van een effectieve behandeling gebruikt u bovenstaand 

behandelschema. 
• Het kan zijn dat na 1 á 2 maanden nog geen visuele verbetering te zien is, of 

niet snel genoeg. Dit hoeft niet te betekenen dat de behandeling niet werkt. 
Nagels groeien tot circa 1 mm per maand en het kan 6 tot 9 maanden duren 
voordat het aangetaste deel volledig is uitgegroeid. Blijf de nagel consequent 
behandelen en houd voortgang goed bij met het behandelschema.  [FIG. 03] 

Mogelijke bijwerkingen
Stop onmiddellijk met de behandeling als u tekenen van irritatie ziet. Raadpleeg 
uw huisarts als de problemen blijven bestaan.

Als zich een ernstig incident heeft voorgedaan met betrekking tot het product, 
meld dit dan bij de fabrikant vermeld op de bijsluiter en de bevoegde autoriteit in 
uw land.

Voorzorgsmaatregelen:
• Uitsluitend bedoeld voor lokaal, uitwendig gebruik alleen op vinger- en 

teennagels.
• Indien u zwanger bent of borstvoeding geeft dient u Mycosan Kalknagel alleen 

te gebruiken onder toezicht en op aanraden van een arts.
• Buiten het bereik van kinderen bewaren.
• Mycosan Kalknagel dient niet gebruikt te worden in geval van overgevoeligheid 

voor één van de ingrediënten.

• Als nagellak wordt gebruikt, verwijder dan alle sporen van nagellak voordat 
Mycosan Kalknagel wordt aangebracht.

• Gebruik Mycosan alleen bij uzelf om besmetting van anderen te voorkomen.
• Knijp voorzichtig in de tube en sluit de tube na gebruik.

Belangrijke tips om de effectiviteit van Mycosan Kalknagel Behandelset te 
vergroten:
• Droog handen en voeten na het wassen altijd goed af, ook tussen de vingers 

en tenen.
• Houd nagels kort en voorkom nagelbijten, dit maakt de nagels kwetsbaar voor 

schimmels.
• Draag iedere dag schone, vocht opnemende sokken en wissel ze regelmatig 

bij overmatige transpiratie.
• Wissel schoenen regelmatig, tussentijds goed luchten c.q. 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).
• Gebruik bij een schimmelinfectie van de huid (voetschimmel), een 

schimmeldodend product. In dit geval wordt aangeraden schoenen en sokken 
met een schimmel bestrijdend middel te behandelen en een aparte handdoek 
te gebruiken.

NB. Kruis iedere keer dat 
u uw nagel behandeld 
of gevijld heeft aan in 
het schema
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Lot nummer en houdbaarheidsdatum: 
zie doosje & tube
Na gebruik kunnen de tube, de bijsluiter, het doosje en de 
nagelvijltjes met het normale huisafval worden weggedaan.
Houd rekening met het milieu en zorg voor afvalscheiding. 

Medisch Hulpmiddel  Per persoon,  
    meervoudig gebruik

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

Bewaarcondities
Niet in de koelkast of vriezer bewaren.
Buiten bereik van kinderen houden.

Houd tube uit de buurt van zonlicht.

Mycosan kan gebruikt worden tot één jaar na 
openen, maar niet langer dan de aangegeven 
houdbaarheidsdatum. 

VOOR MEER INFORMATIE, GA NAAR WWW.MYCOSAN.NL
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