FROXIMUN

GEBRUIKSAANWIJZING

TOXAPREVENT

SKIN

.

60 ml SUSPENSIE

Natuurlijke medische suspensie (Medisch Hulpmiddel, Klasse 1) voor de lokale binding van
histamine aan de huidoppervlakte.
Beste gebruiker,
Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u, die u bij het gebruik van dit medisch zelfzorgmiddel in ogenschouw dient te nemen. Neem bij vragen contact op met uw arts
of therapeut.

Toepassing
Natuurlijke medische suspensie voor de lokale binding van histamine en ontstekingsvocht aan de huidoppervlakte, in het bijzonder bij:

huidirritaties

niet-specifieke jeuk evenals bij rode huid

insektenbeten/-steken (geen vervanging voor een anti-allergeen!)

niet-specifieke oppervlakkige huidproblemen waarbij de huid niet diep open is

gewrichts-of spierpijn
Dosering en duur van het gebruik
Assistentie van een ander persoon kan nodig zijn voor de juiste toepassing van de suspensie. Met name voor de plekken die voor uzelf moeilijk te bereiken
zijn.
Tenzij anders voorgeschreven door uw arts of therapeut

breng de suspensie, in een laagje van ongeveer 2mm, aan op het aangetaste gebied van de huid en dek deze af met de meegeleverde medische
folie wat groot genoeg is om dit gebied mee af te dekken

gebruik alleen de medische folie om het gebied af te dekken. Andere soorten folie kunnen huidirritaties veroorzaken

laat de suspensie niet langer dan twee uur op uw huid zitten

verwijder de suspensie na gebruik met schoon, helder water

de suspensie kan tot twee keer daags worden aangebracht. Zorg er voor dat de huid goed schoon is voordat u de suspensie aanbrengt

tenzij anders voorgeschreven, dient na een onafgebroken gebruiksduur van 14 dagen een pauze van minstens 5 dagen in acht genomen te
worden, voordat de behandeling mag worden herhaald
Let op












deze suspensie is geen vervanging voor een anti-allergeen!
de suspensie mag alleen worden gebruikt voor de toepassingen beschreven in deze gebruiksaanwijzing
de suspensie niet aanbrengen op open wonden
stop met het gebruik van de suspensie wanneer u een ongebruikelijk effect bemerkt. Indien nodig, raadpleeg dan een arts of apotheker.
laat de suspensie niet in de ogen of andere lichaamsopeningen zoals mond, neus en oren komen. Let er daarom op bij, bij gebruik van de
suspensie, dat deze niet in de buurt van lichaamsopeningen komt
wanneer u de suspensie in het gezicht wil aanbrengen, zorg er dan voor dat u gaten knipt in de medische folie voor mond, ogen en neus
na het gebruik van medicinale crèmes, zalven, etc. wacht ten minste 60 minuten voor het aanbrengen van deze suspensie. In geval van twijfel
neemt u contact op met uw arts of apotheker over het gebruik van deze natuurlijke medische suspensie samen met andere medicijnen
vermijd contact met de reeds gebruikte suspensie en de wond
open de tube met suspensie wanneer u klaar bent voor gebruik
nadat u de suspensie uit de tube heeft gehaald, kan deze slechts één keer worden gebruikt
de folie en suspensie kunnen na gebruik worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbak

Bewaring en houdbaarheid
•
Buiten bereik van kinderen bewaren!
•
Bewaar op een droge plaats bij een temperatuur onder de 30°C
•
Beschermen tegen rechtstreeks zonlicht
•
Zie voor de houdbaarheid de opdruk aan de rand van het etiket
Ingrediënten
MANC (=geactiveerd natuurlijk Clinoptiloliet Zeoliet), colloïdaal water
Fabrikant van dit medische zelfzorgmiddel:
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FROXIMUN TOXAPREVENT SKIN is een Europees gecertificeerd Medisch Hulpmiddel, voorzien van een CE-markering.
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