
        Gebruiksaanwijzing

InHoUd

naloc, 10 ml

BestAnddeLen

Propyleenglycol, ureum, melkzuur, water, natriumhydroxide

BesCHrIJVIng

naloc is een heldere, kleurloze vloeistof die wordt geleverd in 

een plastic tube voorzien van een siliconen druppelaar voor het 

gemakkelijk aanbrengen op de nagel. naloc bevat geen conser-

veringsmiddelen of geurstoffen. de bestanddelen zijn volledig 

biologisch afbreekbaar.

IndICAtIe

naloc bevordert de genezing van verkleurde en misvormde 

nagels als gevolg van een schimmelinfectie of psoriasis.

naloc verhoogt de hydratatie, maakt de buitenste lagen van de 

nagelplaat op zachte wijze glad en voorkomt de groei van  

schimmels en bacteriën door verandering van de micro- 

omgeving van de nagel en verbetering van het nageloppervlak.

naloc verbetert het uiterlijk van de nagels en houdt deze in 

goede conditie, waarbij de eerste verbeteringen doorgaans na 

2–4 weken behandeling zichtbaar worden.

geBrUIK

Breng naloc eenmaal daags op de aangedane nagel aan, bij 

voorkeur ’s avonds vlak voor het slapen gaan. Houd de punt van 

de tube tegen de nagel. Knijp zacht in de tube en verspreid de 

oplossing met de punt. Bedek de 

nagel met een dunne laag van de 

oplossing. Het is belangrijk dat 

de oplossing ook onder de vrije 

rand van aangedane nagel wordt 

aangebracht. na het aanbrengen 

de nagel enkele minuten laten 

drogen.
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Klinische verbetering kan na 2–4 weken behandeling zichtbaar 

worden. de behandelingsduur hangt af van de ernst van de aan-

doening bij aanvang van de behandeling, maar in veel gevallen 

kan 3–6 maanden behandeling nodig zijn om aanvaardbare  

resultaten te bereiken. Zet voor optimale resultaten de  

behandeling voort tot een nieuwe gezonde nagel is uitgegroeid.

gebruik tijdens de behandeling bij voorkeur geen nagellak omdat 

naloc hierdoor minder goed werkt.

naloc werkt alleen lokaal en kan daarom tijdens zwangerschap 

en het geven van borstvoeding worden gebruikt. de ervaring 

bij kinderen is beperkt. raadpleeg daarom voor behandeling bij 

kinderen uw arts.

WAArsCHUWIngen en VoorZorgsMAAtregeLen

Uitsluitend voor uitwendig gebruik. Vermijd contact met de ogen 

of slijmvliezen. niet gebruiken als u allergisch bent voor één van 

de bestanddelen.

MogeLIJKe BIJWerKIngen

Bij sommige patiënten kan tijdelijke lichte irritatie van de huid  

direct naast de nagel en verkleuring van de nagel optreden. 

daarbij kan ook de nagel, waaronder het aangedane deel van de 

nagel, loslaten van het onderliggende nagelbed (onycholyse).

HoUdBAArHeId en oPsLAg

te gebruiken tot: zie datum vermeld op de tube en de  

buitenverpakking. Bewaren tussen 2° en 25° C.

Beschermen tegen zonlicht en bevriezen. Buiten het bereik van 

kinderen houden.
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