


Ellenőrizze a kezelés hatását! (2. ábra)
A Mycosan hatásának megfigyeléséhez jelölje minden hónapban a gombával fertőzött terület nagyságát! Ezek az 
ábrák segítenek nyomon követni a gyógyulás folyamatát.

Mycosan kezelési napló (3. ábra)
• A sikeres kezelés érdekében tartsa be a jelen használati útmutatóban foglaltakat.
• Használja a kezelési naplót a kezelések követésére. Naponta kétszer használja a Mycosan-t, hetente egyszer 

csiszolja le a beteg körmöt.
• Még ha az első 1-2 hónapban nem is túl látványos a javulás, ez nem jelenti azt, hogy a kezelés hatástalan. 

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 gyógyulást a köröm ábrákon!

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.
• Ne használja a készítményt 4 évnél fiatalabb gyermeken.
• Ha tudja, hogy a Mycosan bármely összetevőjével szemben túlérzékeny, ne használja a készítményt. 
• Javasoljuk, hogy a terméket csak egy személy használja. 

Javaslatok a Mycosan-kezelés hatásosságának elősegítésére
• Kéz- és lábmosás után gondosan törölje szárazra bőrét egy kizárólag ön által használt törölközővel. Különösen 

figyeljen arra, hogy az ujjközöket szárazra törölje.
• Vágja rövidre a körmeit, és kerülje a körömrágást, a körömágy szélének (kutikula) tépkedését, mert ettől a 

köröm gyengül és sérülékenyebb lesz.
• Viseljen pamutból készült zoknit, amely frissen és szárazon tartja a lábát. Lábizzadás esetén cseréljen 

gyakrabban zoknit.
• Kerülje a szintetikus anyagokból készült cipők viselését.
• Cipője se túl bő, se túl szűk ne legyen, tegye lehetővé a láb szellőzését.
• Uszodában és öltözőben mindig viseljen papucsot, hogy elkerülje a nedves környezetben gyakran elszaporodó 

gombákkal történő érintkezést.
• Kezelje körültekintően a lábgombát, ami továbbterjedhet a lábujjkörmökre is. Lábgomba esetén javasolt a cipő 

és zokni gombaellenes szerrel történő kezelése.

A Mycosan kínálatában egyaránt található bőrgomba és körömgomba kezelésére és megelőzésére 
fejlesztett termék. A Mycosan termékcsalád nem csak a megelőzésben és a kezelésben hatékony, 
hanem ezen túl a felülfertőzés és a továbbfertőzés megelőzésben is segít. 

Mycosan ecsetelő bőrgomba kezelésére Bőrgomba kezelésére szolgáló készítmény, higiénikus, 
szabadalmaztatott szérummal, praktikus ecsetelővel, 15ml-es tubusban.

3. ábra

Kezelés kezdetének dátuma:

Jelölje a kezelési naplóban X-el az elvégzett kezeléseket (ecseteléseket és csiszolásokat).
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A készítmény tárolása
5°C és 25°C között tárolandó. 
Gyermekek elől elzárandó. A tubus alján jelzett 
lejárati idő előtt felhasználandó (   ). 
Használat után gondosan zárja vissza a tubust.

Sorozatszám és lejárati idő: 
a dobozon és a tubuson
Kérjük, a kezelés befejeztével az üres tubust és a 
használati útmutatót kezelje általános hulladékként. 
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