
Kalknagel
Mycosan Kalknagel is verkrijgbaar in: 
5 ml – voor 1 kalknagel
10 ml – voor meerdere kalknagels

LEES DE GEHELE GEBRUIKSAANWIJZING VOORDAT U MYCOSAN KALKNAGEL GEBRUIKT

Wat is Mycosan?
Mycosan Kalknagel behandelt en voorkomt kalknagels (witte oppervlakkige onychomycose (WSO)  
& distale laterale subunguale onychomycose (DLSO)) aan vingers en tenen. De behandelset bestaat 
uit een gepatenteerd bio-actief serum in een handige tube met kwast, 10 nagelvijltjes en  
een behandelschema. 

Het serum heeft een 3-voudige werking:
1. De doelgerichte werking stopt meteen de ontwikkeling van de schimmel die de kalknagel veroorzaakt. 
2.  Het product dringt door in de nagel en verbetert de structuur waardoor de natuurlijke staat van de nagel 

wordt hersteld.
3. Op de nagel vormt zich een beschermend laagje wat voorkomt dat andere nagels ook besmet worden. 
Mycosan kalknagel is actief vanaf de eerste keer dat het aangebracht wordt. Het is kleurloos en geurloos 
en droogt binnen 2 minuten.

Ingrediënten
Aqua, rye ferment filtrate, pentylene glycol, dimethyl isosorbide, hydroxyethylcellulose.

Gebruik
Geschikt voor volwassen en kinderen vanaf 4 jaar. Voor gebruik de nagel schoon en droog maken en 
eventuele nagellak verwijderen.

Gedurende 4 weken 2 x daags een kleine druppel serum aanbrengen op de kalknagel en onder  
de nagel rand. Een hele kleine druppel is voldoende. Laat het serum 2 minuten drogen.  
Na 4 weken Mycosan 1 x daags aanbrengen tot het aangetaste deel van de nagel volledig is uitgegroeid.
 (FIG.01)
(FIG.01) 
Vijlen
Om de nagel er snel mooier uit te laten zien de nagel wekelijks knippen en zo veel mogelijk van  
de losse nagel verwijderen. Het dikke deel voorzichtig vijlen met de bijgeleverde vijltjes.  
Door het vijlen dringt het serum nog beter door in de nagel en ziet uw nagel er sneller beter uit.
LET Op! Elke vijl slechts eenmaal gebruiken om uitbreiding van de infectie te voorkomen. 

preventieve behandeling
Om uitbreiding naar andere nagels te vermijden: Mycosan Kalknagel één keer per dag aanbrengen  
op gezonde nagels in de buurt van de aangetaste nagel.

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. Dit helpt u herinneren hoe de nagel er oorspronkelijk 
uitzag wanneer u uw nagelbehandeling bekijkt.   (FIG.02)
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Nageltekening om verbetering bij te houden



Mycosan behandelschema
•  Voor een succesvolle behandeling is het consequent volgen van het behandelschema  

van elementair belang.
• Gebruik onderstaand schema om de kuur te volgen.
•  Het kan zijn dat na 1 a 2 maanden nog geen visuele verbetering is te zien, of niet snel genoeg. Dit hoeft 

niet te betekenen dat de behandeling niet werkt. Nagels groeien langzaam en het kan 6 tot 9 maanden 
duren voordat het aangetaste deel volledig is uitgegroeid. De nagel consequent blijven behandelen en 
houdt de voortgang goed bij met het behandelschema.   (FIG.03)

Mogelijke bijwerkingen
In zeldzame gevallen is een allergische reactie op een van de ingrediënten mogelijk. Stop onmiddellijk met 
de behandeling als u tekenen van irritatie ziet. Raadpleeg uw huisarts als de problemen blijven bestaan. 

Let op! 
• Uitsluitend bedoeld voor lokaal, uitwendig gebruik.
• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 4 jaar. 
• Mycosan Kalknagel dient niet gebruikt te worden in geval van overgevoeligheid voor één van de bestanddelen. 
• Gebruik Mycosan alleen bij uzelf om besmetting van anderen te voorkomen. 
• Kan ook gebruikt worden door diabetici.

Houdbaarheid en opslag
Buiten bereik van kinderen houden. Sluit de tube goed af na gebruik.  
Te gebruiken tot: zie datum op de tube en de onderkant van het doosje (zie: ).
 Na gebruik kunnen de tube, de bijsluiter, het doosje en de nagelvijltjes met het normale huisafval  
worden weggedaan. Houdt rekening met het milieu en zorg voor afvalscheiding. 

Belangrijke tips voor een effectieve behandeling om de effectiviteit van Mycosan te vergroten
• Droog handen en voeten na het wassen altijd goed af, ook tussen de vingers en tenen. 
• Houd nagels kort en voorkom nagelbijten hetgeen de nagels kwetsbaar maakt voor schimmels.
•  Draag iedere dag schone, vochtopnemende (katoenen) 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 schimmeldodende crème.  

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

• Voorkom voetschimmel door gebruik te maken van Mycosan Protect.  (FIG.04)
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Bewaren tussen 5°C en 25°C.
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Voor meer informatie over hoe kalknagels precies ontstaan  
en de behandelmethoden kijk op www.mycosan.
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Start behandeling op datum:

NB. Kruis iedere keer dat u uw nagel heeft behandeld of gevijld aan in het schema.
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