
Набір для видалення грибкового ураження
нігтьової пластини з клінічно доведеним ефектом.
Підходить для людей з діабетичною хворобою і для дітей віком від 4 років.

Набір для видалення грибкового ураження нігтьової пластини Мікозан доступний в тубі об’ємом 5 ml (мл) – 
для лікування одного ураженого нігтя.

Набір для видалення грибкового ураження нігтьової пластини Мікозан лікує і запобігає появі грибкового ураження 
нігтів на пальцях рук і ніг (білий поверхневий оніхомікоз та дистально-латеральний піднігтьовий оніхомікоз). 
Уражений ніготь потрібно лікувати, щоб запобігти поширенню або загостренню грибкової інфекції.

Чому варто використовувати Набір для видалення грибкового
ураження нігтьової пластини Мікозан?
 Сироватка Мікозан: зупиняє розмноження грибків, що уражають нігті. Ефективність сироватки проти
 грибків доведена. 
 Пензлик-аплікатор: дозволяє точно наносити  сироватку у важкодоступних місцях. 
 10 одноразових пилочок для нігтів: забезпечують кращий доступ сироватки до уражених зон, що 
 підвищує ефективність лікування. 
 Засіб підходить: для діабетиків та дітей віком від 4 років.

 

Склад: вода, фільтрат ферменту жита, пентиленгліколь, диметилізосорбід, гідроксиетилцелюлоза.

Перед використанням: очистіть і висушіть нігті, видаліть з нігтів лак для нігтів чи інші види покриття.

Що таке грибок нігтів?
Грибок нігтів або оніхомікоз - це грибкова інфекція, що уражає нігті і викликає їхнє поступове руйнування. При 
цьому зовнішній вигляд нігтя змінюється, нігтьова пластина потовщується, жовтіє і починає відділятися від 
нігтьового ложа. Може відчуватися біль, особливо під час ходьби. Без лікування стан, скоріше за все, погіршиться, 
і інфекція може поширитися на інші нігті, шкіру або навіть заразити інших людей. 

Фактори, які сприяють появі грибка нігтів: 
мікротравми, носіння синтетичних шкарпеток, тісного взуття, певні види спорту, включаючи плавання, піші 
прогулянки або марафонський біг, а також інші ситуації, в яких ступні схильні до потовиділення, розмокання, 
вологості та частих ударів. Грибок нігтів може бути наслідком грибкового ураження шкіри стоп, такого як, 
наприклад, «стопа атлета». При неправильному лікуванні або відсутності комплексного лікування, грибкові 
інфекції шкіри можуть поширитися і викликати грибок нігтів. В зоні підвищеного ризику зараження грибковими 
інфекціями нігтів такі категорії людей: діабетики, люди, які мають проблеми з кровообігом, люди, які через 
специфіку професії мають носити захисне взуття, тощо. 

Як позбавитися грибка?
Коли грибок уражає ніготь, процес його відновлення займає тривалий час у більшості випадків. Щоб нігті на 
пальцях ніг повністю відросли, це може зайняти 6 чи навіть 9 місяців! Тому важливо вжити заходів, щойно ніготь 
починає проявляти перші ознаки ураження грибком, і для успішного лікування продовжувати використовувати 
Набір для видалення грибкового ураження нігтьової пластини Мікозан, як зазначено в цій інструкції. Лікування 
грибка нігтів полягає спочатку у пригніченні його розвитку на ураженому нігті, а пізніше у забезпеченні росту 
здорового нігтя. При цьому важливо знизити всі ризики зараження сусідніх нігтів.

Дозування та застосування: пройдіть повну процедуру лікування для успішного результату!
Наносіть невелику краплю сироватки двічі на день (вранці та ввечері) протягом чотирьох тижнів на уражений 
ніготь і під кінчик нігтя. Невеликої краплі достатньо. Після нанесення зачекайте одну хвилину, щоб сироватка на 
нігті висохла. Через чотири тижні застосовуйте Мікозан один раз на день, поки уражена ділянка не відросте. Якщо 
проблема не зникає, зверніться до лікаря. 
УВАГА! Стискайте тубу обережно.

Обпилювання нігтя важливе!
Після тижня лікування обережно спиліть верхній шар ураженої ділянки нігтя одноразовою пилочкою, що міститься у 
наборі. Далі протягом лікувального періоду спилюйте верхній шар один раз на тиждень. Завдяки цьому сироватка легше 
проникатиме глибоко в нігтьову пластину для отримання оптимальних результатів.
Увага! Використовуйте кожну пилочку для нігтів лише один раз, щоб запобігти поширенню інфекції.

Профілактика грибка нігтів
Щоб уникнути зараження сусідніх нігтів: один раз на день наносіть сироватку для видалення грибкового ураження 
нігтьової пластини Мікозан на здорові нігті, які знаходяться біля ураженого грибком нігтя.   [МАЛ.01] 

Шаблони для контролю покращення стану нігтя/ів 
Для оцінки ефективності МІКОЗАН рекомендується 1 раз на місяць фіксувати розмір ураженої ділянки нігтя, як 
показано на діаграмі нижче. Це допоможе оцінити досягнутий прогрес.  [МАЛ. 02] 

МАЛ.01
1.
Очистіть нігтьову
пластину пилочкою
(за потреби)

2.
Нанесіть
сироватку
Мікозан

3.
Висушіть
ніготь

Уважно прочитайте інструкцію із застосування перед тим, як використовувати Набір для видалення 
грибкового ураження нігтьової пластини Мікозан, навіть якщо ви використовували цей виріб раніше. 
Інформація може бути змінена згідно з новими дослідженнями та результатами відтоді, як ви востаннє 
користувалися виробом. Зберігайте цю інструкцію із застосування для подальшого використання.

У комплект входить:

1) Сироватка для нігтів в тубі  
 з пензликом-аплікатором
 – 1 туба. 

2) Одноразові пилочки для 
 нігтів – 10 шт.

3) Інструкція із застосування.
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Протигрибкова сироватка Мікозан має потрійний ефект:

1. Ефективно лікує. 
Діє цілеспрямовано і швидко зупиняє розмноження грибка, 
що уражає нігті.

2. Відновлює ніготь.
Сироватка проникає глибоко в ніготь і покращує 
його структуру, завдяки чому природний стан нігтя 
відновлюється.

3. Запобігає (повторному) ураженню. 
На нігті утворюється захисний бар’єр, який допомагає 
уникнути розповсюдження інфекції на інші нігті. Мікозан 
діє з першого нанесення. Він безбарвний і висихає 
протягом однієї хвилини.



МАЛ. 03
Дата початку застосування МІКОЗАН

Примітка: Відмічайте в щоденнику (наприклад: значком «Х») кожне спилювання нігтя і кожне 
застосування (нанесення) МІКОЗАН на уражений ніготь.

Понеділок Тижд. Вівторок Середа Четвер П’ятниця 
Спилювання 

верхнього шару 
нігтя
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Субота Неділя 

Щоденник використання

Останній перегляд інструкції із
застосування: травень 2018 року.

Термін придатності та умови зберігання:
Зберігати при кімнатній температурі.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Мікозан можна використовувати протягом 1 року після 
відкриття туби з засобом, але не після закінчення терміну 
придатності.
 
Номер партії та термін придатності: 
дивіться на упаковці і на тубі.
Після закінчення лікування утилізуйте тубу, пилочки, 
інструкцію із застосування і упаковку так, як і будь-які 
звичайні побутові відходи. Дбайте про навколишнє 
середовище та переробку. 

Медичний виріб 
Набір для видалення грибкового ураження нігтьової 
пластини МІКОЗАН - це медичний виріб, клас ризику I.

ДЛЯ ОТРИМАННЯ ДОДАТКОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ВІДВІДАЙТЕ WWW.MYCOSAN.UA

Виробник: 
Серрікс Б.В. Адреса: Херенграхт 458, 
1017 CA Амстердам, Нідерланди.
Serrix B.V. Herengracht 458,
1017 CA Amsterdam, The Netherlands

Дистриб’ютор:
ТОВ «ДЕКА-МЕД»
Адреса: Україна, 04070, м. Київ, 
вул. Борисоглібська, 15 Г, офіс 31
Ел. пошта: office@deka-med.com.ua 

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «КРАТІЯ МЕДТЕХНІКА»
Україна, 04107, м. Київ, вул. Багговутівська, буд.17-21, 6-й поверх
Тел.: 0 800 21-52-32 
Електронна пошта: uarep@cratia.ua
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Засоби лінійки Мікозан легким, гігієнічним 
та ефективним способом лікують грибкові 
інфекції нігтів і шкіри стоп та запобігають 
їхній появі.

Набір для видалення грибкового 
ураження нігтьової пластини МІКОЗАН
 • Помітні результати через 2 тижні
• Пензлик Мікозан для точного нанесення
• 10 пилочок для нігтів у наборі

МІКОЗАН СТОПА АТЛЕТА  гель для
лікування грибкового ураження шкіри 
• Миттєве зменшення свербіння 
• Вбиває 99,9% грибків* 
• Пензлик: гігієнічний та точний
 * Вбиває 99,9% грибків, що спричиняють «стопу атлета».

МІКОЗАН захистний
протигрибковий спрей 
• 12-годинний захист
•  Водостійкий
• Захищає від грибкової інфекції

Щоденник використання МІКОЗАН:
• Для успішного лікування важливо послідовно дотримуватися схеми лікування.
• Використовуйте наведений нижче щоденник, щоб відстежувати покращення стану ураженого нігтя.
• Незважаючи на те, що покращення може бути непомітним в перший місяць застосування
МІКОЗАН, це не говорить про неефективність МІКОЗАН. Нігтьові пластини людини ростуть
повільно (особливо на великому пальці стопи), і повне відростання ураженої ділянки відбувається
протягом 6-9 місяців. Реєструйте динаміку покращення стану нігтя/ів за допомогою шаблонів.
 [МАЛ. 03 – щоденник використання] 

Можливі побічні ефекти:
Алергічна реакція на будь-який з компонентів може виникнути в рідкісних випадках (контактний дерматит). Негайно 
припиніть лікування, якщо виявите ознаки подразнення або спалаху інфекції. Якщо проблема не зникає, зверніться 
до лікаря.

Протипоказання до застосування: 
Набір для видалення грибкового ураження нігтьової пластини Мікозан не призначений для застосування у дітей молодше 
4 років.

Застереження при застосуванні:
• Тільки для місцевого зовнішнього застосування.
• Під час вагітності використовуйте Набір для видалення грибкового ураження нігтьової пластини Мікозан лише за 

вказівкою та під наглядом лікаря. Мікозан можна застосовувати в період годування груддю.
• Зберігати в недоступному для дітей місці.
• Набір для видалення грибкового ураження нігтьової пластини Мікозан не слід застосовувати при надмірній 

чутливості чи алергії на будь-який з компонентів засобу.
• Призначений виключно для особистого використання. Не передавайте засіб іншим людям, щоб їх не заразити.
• Обережно стисніть тубу, щоб вичавити необхідну порцію засобу. Надійно закрийте тубу після використання.

Важливі рекомендації:
• Після миття ретельно висушуйте руки і стопи, а також ділянки між пальцями рук і ніг.
• Підстригайте нігті коротко і уникайте кусання. Кусання нігтів робить їх більш вразливими до грибків.
• Носіть шкарпетки, які поглинають вологу, щоб стопи були свіжими і сухими. Регулярно замінюйте шкарпетки при 

сильному потовиділенні.
• Регулярно замінюйте взуття, давайте йому провітрюватися і добре висихати всередині. Уникайте використання 

взуття з синтетичних матеріалів.
• Обирайте взуття відповідно розміру ваших стоп, щоб воно було не завузьке і не затісне, та дозволяло стопам дихати.
• Завжди взувайте індивідуальні капці в громадських місцях з високим ризиком зараження грибком (переодягальні, 

басейни, сауни тощо).
• Лікуйте грибкові інфекції шкіри стоп (наприклад, «стопу атлета») протигрибковим засобом. При такому типі інфекції 

також рекомендується обробляти шкарпетки та взуття протигрибковою пудрою / спреєм та користуватися окремим 
рушником.

МАЛ. 02

Через 1 місяць Через 2 місяці Через 3 місяціПочаток застосування 
МІКОЗАН

Шаблони для контролю покращення стану нігтя/ів 


