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KALKNAGEL PEN
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by FungeX®

Schimpie® Kalknagel Pen 
• Effectieve behandeling van kalk-/schimmelnagelinfecties
• Doodt schimmel op de nagel binnen 20 seconden! 
• 100% effectief tegen kalknagels 
• Voorkomt verspreiding van de infectie en helpt 
  herinfectie te voorkomen.

Algemeen advies: Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig 
door voordat u Schimpie® Kalknagel Pen gaat gebruiken, 
óók als u dit medisch hulpmiddel al eerder heeft gebruikt. 
De informatie kan zijn gewijzigd volgens de laatste inzichten 
en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. 
Desondanks moet u Schimpie® Kalknagel Pen zorgvuldig 
gebruiken om een goed resultaat te bereiken. Bewaar deze 
gebruiksaanwijzing; het kan nodig zijn deze tussentijds te 
raadplegen.

Toepassing: Schimpie® Kalknagel Pen is klinisch bewezen 
effectief tegen schimmels die kalknagels veroorzaken. 
De unieke formule bevat ISK1320®, de zogenoemde 
‘INSTANT KILLER’, welke ervoor zorgt dat de schimmels 
op het nageloppervlak binnen 20 seconden worden 
gedood. De formule voorkomt bovendien besmetting met 
andere nagels, beschermt tegen terugkeer van schimmel 
en bevat essentiële oliën. De vloeistof vormt een laagje op 
de nagel wat een ongunstige omgeving creëert voor de 
ontwikkeling van schimmels in de nagelplaat en 
functioneert als een fysieke barrière die het verspreiden 
van schimmels voorkomt. Breng de vloeistof 2 keer per 
dag aan op de kalknagel. Om sneller en beter resultaat 
te krijgen, is het aanbevolen om de kalknagel 1 keer per 
week zorgvuldig te vijlen. Zodra de behandeling gestopt 
wordt, zal de kalknagel sneller terugkomen. Het is daarom 
belangrijk om Schimpie® Kalknagel Pen te blijven 
gebruiken totdat de kalknagel weg is. 

Omdat één van de oorzaken van kalknagelinfecties een 
vochtige omgeving is, wordt het sterk aanbevolen om 
sokken te dragen van 100% vochtabsorberend materiaal 
zoals katoen of wol. Dit is belangrijk omdat schimmels 
zich graag bevinden in een vochtige omgeving zodat 
ze zich kunnen vermenigvuldigen. Bij kalknagels is het 
daarom belangrijk om de voeten droog te houden.

Dosering en gebruik (voor volwassenen): Draai 
voorzichtig aan de achterkant van de pen totdat er een 
druppel vloeistof uitkomt. Breng de vloeistof twee of 
drie keer per dag aan op de getroffen nagel (bijvoorbeeld 
’s ochtends en ’s avonds) totdat de aangetaste nagel 
volledig is uitgegroeid. Dankzij de ISK1320® 20 seconden 
instant kill formulering, wordt het kwastje niet besmet met 
de schimmel en zal (her)besmetting met andere nagels 
worden voorkomen en beschermt het tegen terugkeer van 
schimmel. Schimpie® Kalknagel Pen is te combineren met 
orale antimycotica.

Werkingsmechanisme: Schimpie® Kalknagel Pen vormt 
dankzij een unieke combinatie van ingrediënten een laag 
die een ongunstige omgeving creëert voor de ontwikkeling 
van schimmels in de nagelplaat. Het vormt een fysieke 
barrière die de verspreiding van schimmels tegengaat. 
Ureum laat de actieve ingrediënten diep in de nagelplaat 
doordringen. Schimpie® Kalknagel Pen verlaagt 
de zuurgraad van de nagel, zodat een ongunstig milieu 
ontstaat waarin de schimmel niet meer kan groeien en 
zich verspreiden.

Gebruik tijdens zwangerschap en/of borstvoeding: 
Over het gebruik van Schimpie® Kalknagel Pen gedurende 
zwangerschap of de periode waarin borstvoeding wordt 
gegeven, zijn geen gegevens bekend. Raadpleeg eerst 
uw arts of apotheker wanneer u zwanger bent of borst-
voeding geeft.

Bijwerkingen: Tot op heden zijn geen bijwerkingen 
waargenomen, echter er is een kleine kans op: irritatie, 
pijn, roodheid, nagelverkleuring en loslaten van de nagel.

 Waarschuwing 
• Uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik;
• Buiten bereik van jonge kinderen houden;
• Niet gebruiken bij wonden of op open huid;
• Gebruik geen hitte op de plaats van applicatie;
• Vermijd contact met ogen en slijmvliezen; 
• Het toegepaste gebied niet strak inpakken;
• Raadpleeg uw arts wanneer na twee weken geen    
  verbetering optreedt.

Gebruik Schimpie® Kalknagel Pen niet bij:
• Overgevoeligheid voor één of meer van de ingrediënten;
• Als u twijfelt of u Schimpie® Kalknagel Pen kunt 
   gebruiken in combinatie met medicatie raadpleeg dan    
   eerst uw arts of apotheker.

Bevat: 1 Schimpie® Kalknagel Pen met 4 ml

Ingrediënten: Aqua, Ethoxydiglycol, ISK1320®, Pentylene 
Glycol, Alcohol Denat.,Tridiceth-9, PEG-40, Hydrogenated 
Castor Oil, Benzyl Alcohol, Limonene, Glycerin, Natilact, 
Propylene Glycol, PVP, Xanthan Gum, Eucalyptus Globulus 
Leaf Oil, Lavandula Hybrida Oil, Linalool, Dimethyl 
Isosorbide, Citrus Aurantium Dulcis Oil, Pogostemon Cablin 
Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumarin, 
Citric Acid, Farnesol.

Alle vragen over het product moeten naar de distributeur 
worden gestuurd. Ga voor meer informatie over Schimpie® 
Kalknagel Pen naar www.schimpie.nl

Schimpie® by FungeX® is een geregistreerd handelsmerk 
van TheOTCLab. Schimpie® Kalknagel Pen is een medisch 
hulpmiddel klasse IIA, volgens de Europese richtlijn voor 
medische hulpmiddelen 93/42/EEC. 

 Niet gebruiken na de vervaldatum (zie verpakking)

Lees de bijsluiter aandachtig voordat u Schimpie® 
Kalknagel Pen gebruikt.
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