
 

MedoNail 

Körömtinktúra 

• Bizonyítottan hatékony kezelés a köröm megvastagodását okozó gombás fertőzések kezelésére. 
• Egyedülálló keverék az „INSTANT KILLER" - ISK1320® hatóanyaggal.  Ezek az összetevők behatolnak a 
 köröm teljes felületébe, és 20 másodpercen belül elpusztítják a gombát. 
• Megvédi a többi körmöt az elfertőződéstől, megakadályozza a gomba visszatérését és illóolajokat 
tartalmaz. 
 
Általános megjegyzés: A MedoNail használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást, még 

akkor is, ha korábban már használta ezt az orvosi terméket. Előfordulhat, hogy az itt található információk 
frissültek, hogy tükrözzék a legújabb kutatásokat és adatokat, amikor új csomagot nyit meg. Ennek ellenére 
a MedoNail-t óvatosan kell használni, hogy jó eredményt érjen el. Őrizze meg ezt a használati útmutatót, 
hogy szükség esetén később is tájékozódhasson. 

Használat: A MedoNail egy orvosi eszköz, amely támogatja a gombás körmök (onychomycosis) kezelését. 

A MedoNail bevált és hatékony a köröm megvastagodását okozó gombák ellen. 

A jobb eredmény gyorsabb elérése érdekében ajánlatos hetente egyszer gondosan lereszelni a gombás 
körmöket. Ha megszakítja a kezelést, a körömgomba gyorsabban újra megjelenik. Ezért fontos, hogy addig 
folytassa a MedoNail használatát, amíg a körömgomba teljesen el nem tűnik. 
 
Mivel a gombás fertőzést többek között a párás környezet is okozhatja, ezért erősen ajánlott 100%-ban 
nedvességszívó anyagból, például pamutból vagy gyapjúból készült zokni viselése. Ez azért fontos, mert a 
gombák szeretik a nedvességet, és ilyen körülmények között fejlődnek. A gombás körmöknél fontos, hogy a 
láb mindig száraz legyen. 
 

Adagolás és alkalmazás: Vigye fel a terméket az érintett területekre naponta kétszer-háromszor (pl. reggel 

és este) a könnyen használható ecset segítségével, amíg a köröm teljesen ki nem nő. 

Az ISK1320®, 20 Second Instant Kill formulának köszönhetően az ecset nem szennyeződik a gombával; így 
elkerülhető a többi köröm (újra)fertőzése, továbbá a termék véd a gomba visszatérése ellen is. A MedoNail 
kombinálható orálisan szedhető gombaellenes szerekkel. 

 
Hatásmechanizmus: 

Az egyedülálló formula ISK1320®-val, INSTANT KILLER" olyan összetevőket tartalmaz, amelyek behatolnak 
a köröm felületébe, 20 másodpercen belül elpusztítják a gombákat. Az összetevők speciális kombinációjának 
köszönhetően a MedoNail egy réteget képez, amely ellensúlyozza a gombaképződést a körömlemezben. 
Ezáltal fizikai gátat, savasságot hoz létre a körömben, ezzel kedvezőtlen körülményeket teremtve, amelyek 
között a gombák nem tudnak szabadon szaporodni és terjedni. 

 

Mellékhatás(ok): A MedoNail-nek alig van mellékhatása. Lehetséges mellékhatások közé tartozik a bőrpír, 

irritáció, ödéma, fájdalom, köröm elszíneződése és onycholysis. 

 

Használat terhesség és szoptatás alatt: Nincs információ a MedoNail terhesség vagy szoptatás alatti 

alkalmazásáról. Ha Ön terhes vagy szoptat, először konzultáljon orvosával vagy gyógyszerészével. 

 

Figyelem: 

• Csak külsőleg használandó. 
• Csak felnőtteknek. 
• Ne használja egy vagy több összetevővel szembeni intolerancia vagy allergia esetén. 
• Kisgyermekek elől elzárva tartandó. 
• Nem alkalmas csecsemők és kisgyermekek számára. 
• Kerülje a szemmel és nyálkahártyával való érintkezést. 
• Forduljon kezelőorvosához, ha kéthetes kezelés után nincs javulás. 
• Kerülni kell a hőt az alkalmazási területen. 
• Ne használja nyílt sebekre. 

• Ne csatlakoztassa szorosan. 

[AF1] megjegyzést írt:  



 

 
Összetétel:  

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 Aurontium Dulcis Oil, 
Pogostemon Cablin Oil, Disodium Phosphate, Geraniol, Citral, Biotin, Coumorin, Citric Acid, Farnesol. 

Tartalom: 10 ml 

 

Tárolás: Szobahőmérsékleten (5-25 °C) között, száraz és sötét helyen tárolandó. 

A lejárati idő a csomagolás alján található. 

Orvosi termék: MedoNail a 93/42/EGK európai orvosi eszközökről szóló irányelv szerinti IIa osztályú 

gyógyászati termék. 

A használati útmutató utolsó átdolgozásának időpontja: 2020 november • Cikkszám EU-1915/M - 
073460V1.2 

 

 

 

  



 

 

 

MedoNail 

Körömtinktúra 
 
 

Bizonyított és hatékony a megvastagodott körmöket okozó gombák ellen. Az 

ISK1320®-t tartalmazó egyedülálló formula, az úgynevezett "INSTANT KILLER", olyan 

összetevőket tartalmaz, amelyek behatolnak a köröm felületébe, és 20 másodpercen 

belül elpusztítják a gombát. Adagolás és felhasználás: Naponta kétszer-háromszor 

vigye fel a terméket az érintett körömre, amíg a köröm ki nem nő. 

 

Figyelem: 

• Csak külsőleg használandó. 

• Kisgyermekek elől elzárva tartandó. 

• Kerülje a szemmel és nyálkahártyával való érintkezést. 

• Csak felnőtteknek 
 

A felbontott csomagokat higiéniai okokból nem tudjuk visszavenni. 

 

Tartalom: 10 ml 


