
Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel is bedoeld voor de plaatselijke
behandeling van milde tot matige kalk- en schimmelnagels.

Hoe werkt Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel?
Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel is een medisch hulpmiddel bedoeld voor de behandeling van
kalk- en schimmelnagels. De gel is ontworpen voor de behandeling van zowel de teen- als
de vingernagels. Kalk- en schimmelnagels kunnen worden gekenmerkt door verkleuring
en verdikking van de besmette nagels die bros worden. De nagels en de omliggende huid
kunnen droog of schilferig worden. Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel wordt sterk aanbevolen voor
mensen die vaak blootgesteld zijn aan een warme en vochtige omgeving omdat een kalknagel
overdraagbaar is en zich makkelijk verspreidt in kleedkamers, sportscholen, zwembaden en
openbare douches.

Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel is een medisch hulpmiddel met een gepatenteerde formule
die het ingrediënt 1,5-pentaandiol bevat dat waterbindende, hydraterende en antimicrobiële
eigenschappen heeft.

Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel bevat een 4 in 1 formule:
√ Behandelt kalk- en schimmelnagels

dankzij de gepatenteerde formule die een vijandige micro-omgeving voor schimmels creëert.
√ Versterkt nagelherstel zonder nagelbeschadiging

door de nagel te hydrateren, conditioneren en ondersteunen.
√ Vermindert verkleuring
√ Voorkomt verspreiding en helpt nieuwe infectie voorkomen

door het creëeren van een beschermende laag wordt het risico op infectie van andere nagels
kleiner en vormt een ongunstige omgeving voor schimmels.

Gebruik
Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel is bedoeld voor mensen met kalknagels. De gel kan gebruikt worden
bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar. Bij kinderen moet de gel aangebracht worden door een
volwassene.
Gebruik niet in het geval van overgevoeligheid voor één van de ingrediënten of bij een zeldzame
stofwisselingsziekte (genaamd glutaaracidurie) of onvoldoende werking van de nieren.

1) Was voor het aanbrengen uw handen en voeten.
2) Behandel op een schone, droge nagel zonder nagellak of nagellakremover resten.
3) Draai de applicator naar 'ON' en dien een kleine hoeveelheid gel aan op de nagel.
4) Breng een dunne laag aan op de gehele nagel. Wrijf de gel naar beneden richting je nagelriem
en laat de gel drogen voor enkele minuten. De nagel kan eventueel worden schoongeveegd mocht
dit nodig zijn.
5) Maak na elk gebruik de applicator schoon. Gebruik tijdens de behandelperiode geen andere
preparaten zoals nagellak, poeders, sprays etc. De werkzaamheid van Wartner® Kalknagel 4 in 1
Gel kan hierdoor worden beïnvloed.

Behandelperiode
Tweemaal per dag aanbrengen tot een duidelijke verbetering van de symptomen zichtbaar
is (meestal minimaal 4 weken). Eerste verbeteringen zijn al na 1 week zichtbaar*. Om
verspreiding en herinfectie te helpen voorkomen, breng één keer per dag aan totdat er een
nieuwe gezonde nagel is gegroeid (dit kan tot 12 maanden duren). De behandelperiode is
individueel en afhankelijk van de initiële ernst van de symptomen. Om een terugkerende
infectie te voorkomen is het belangrijk de behandeling niet vroegtijdig te beëindigen.
Wanneer er na 8 weken geen verbeteringen zichtbaar zijn, overweeg dan een alternatieve
behandeling en/of raadpleeg uw arts.

Inhoud
7 ml tube met AAN/UIT applicator.

Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel bevat 1,5-pentaandiol, die hydraterend is en in combinatie met
glycerine en verfrissend citroenkruid ook herstellende en voedende eigenschappen bevat om
het herstel naar een gezonde nagel te versterken.

Voorzorgsmaatregelen
• Gebruik alleen zoals bedoeld, alleen voor uitwendig gebruik.
• Gebruik niet op open wonden.
• Gebruik niet als de verpakking is beschadigd of nadat de houdbaarheidsdatum op de

verpakking verstreken is.
• In geval van per ongeluk inname, raadpleeg direct uw arts en verstrek deze gebruiksaanwijzing.
• Gebruik niet in het geval van overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.
• Stop het gebruik in geval van irriatie of allergische reactie.
• Gebruik niet bij een zeldzame stofwisselingsziekte (genaamd glutaaracidurie) of onvoldoende

werking van de nieren.
• Raadpleeg een arts als de kalknagel niet afneemt binnen 8 weken of erger wordt.
• In geval van bijwerkingen of abnormale reacties raadpleeg direct uw arts en verstrek deze

gebruiksaanwijzing.
• Combineer Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel niet met andere producten die hetzelfde

probleem verhelpen, tenzij is overlegd met uw arts.

Ingrediënten
Water, Glycerine, 1,5-Pentaandiol, Propyleenglycol, Dimethicon, PEG-40 gehydrogeneerde
ricinusolie, Carbomeer, Natriumhydroxide, Artemisia abrotanum blad/stam extract.

Bewaren
Bewaar op kamertemperatuur en buiten zicht en bereik van kinderen. Het geopende product
binnen 12 maanden gebruiken.

Klinische onderzoeken* tonen na het gebruik van het product voor één week:
- Nagelverkleuring was significant verminderd.
- Nagels waren significant zachter.
- Nageldikte was significant verbeterd.

*Bovendien werd na 8 weken geconstateerd dat de nagels significant gladder waren en 88%
van de gebruikers ervaarden algemeen positieve effecten op hun nagels door het product.

Gebruikers betrokken bij het onderzoek gebruikten het product strikt volgens aanbevolen
indicaties. Productconsumptie varieerde afhankelijk van de grootte van de te behandelende
plek. Test is uitgevoerd onder 24 gebruikers.

Wartner® Kalknagel 4 in 1 Gel is een medisch hulpmiddel Klasse IIa.
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