
Nailexpert by Wartner’ın kullanımı
Nailexpert by Wartner tırnak mantarı veya mantar enfeksiyonuna (hem mayalı 
hem kü�ü) meyilli tırnakların tedavisi ve korunması için tıbbi bir cihazdır. Ayak 
ve el tırnaklarının tedavisi için geliştirilmiştir. Ha�f ila orta şiddetli onikomikoz 
tedavisi içindir. Preparat özellikle mantarların (mikoz) bulunduğu ortamlara 
(yüzme havuzları, spor alanları, saunalar, umumi duşlar vb.) maruz kalmış has-
talara tavsiye edilir. Nailexpert by Wartner sadece yetişkinlerin kullanımı içindir.

Tedavi yöntemi
Nailexpert by Wartner benzersiz formülü (DS12 complex TM) ve uygulama fırçası 
ile yeni, hede�i tedavi sağlayan tıbbi bir cihazdır. Nailexpert tırnak mantarını 
hızla aşağıdaki şekilde tedavi eder:

1. Enfeksiyonun büyümesini ve daha fazla yayılmasını önler (kullanıcı veya 
diğer kişilere)
 -  tırnak üzerinde geçirgen olmayan bir ortam yaratıp enfeksiyonun diğer 

tırnaklara bulaşmasını engelleyecek özel gelişmiş bir �lm tabakası 
oluşturarak.

2. Tırnağın yenilenmesini ve sağlığa kavuşabilmesini kolaylaştırır
 -  nemlendirme ve besleme özelliği olan aktif içeriği sayesinde.

Enfeksiyonun daha fazla yayılmasını ve büyümesini engelleyen etki 
mekanizması �lm oluşturucu silikon yağların temeline dayanmaktadır. İçerdiği 
silikonlar �lm tabakası oluşturma özelliğine sahip olup tırnaklar üzerinde 
geçirgen olmayan bir tabaka meydana getirirler. Bu �lm tabakası tırnakları 
onikomikoz ve cilt hastalıklarına sebep olan diğer mantarlara (dermato�t) 
karşı korur. Önceden var olan mantarların yüzeyini lipo�lik ve hidrofobik bir 
�lm kaplayarak yaşamalarını ve gelişmelerini sağlayan oksijene ve diğer besin 
maddelerine ulaşmalarını engeller.
Ayrıca Nailexpert by Wartner gliserin ile birleşerek tırnağı yeniden canlandıran, 
nemlendirip besleyerek sağlığa kavuşmasını sağlayan d-panthenol içerir.

Uygulama
1)  Kullanmadan önce ellerinizi ve ayaklarınızı tercihen sabunsuz ha�f, yüzey aktif 

bir preparatla yıkayın. Kullanmadan önce iyice çalkalayın.
2)  Preparat temiz ve ojesiz tırnağa uygulanmalıdır (aseton kalıntısı olmamasına 

dikkat edilmelidir).
3)  Mantardan etkilenmiş bölgeye özel fırça aplikatörü kullanarak karışımdan 

yeterli miktarda uygulayın. Aplikatör yeterli dozajı garanti edecek şekilde 
ayarlıdır. 

4)  Mantardan etkilenmiş bölgeye uygulayın ve kurumaya bırakın. 2 kere 
tekrarlayın.

5) Günde iki defa uygulayın.
6)  Tedavi sırasında oje, pudra, sprey, vb. ürünler kullanmayın, aksi takdirde 

preparatın etkisi azalabilir.
7)  Tedavi tüm tırnak mantarı semptomları azalana veya paket bitene kadar 

devam etmelidir. Tedavi süresi genelde 4-12 hafta olmasına rağmen, bu süreç 
tırnağın uzamasına göre değişebilir. 4 haftadan sonra gözle görülür sonuçlar.

400 kullanım içindir.

Uyarılar
Nailexpert by Wartner sadece yetişkinlerin kullanımı içindir.
Açık yaralar üzerinde kullanmayın.
Paket hasar görmüşse kullanmayın.
Amacı dışında kullanmayın.
Belirtilenden farklı bir amaç (örn. Çocuklar için) için kullanılması durumunda 
doktora danışılmalıdır.
Preparatın çocuklar tarafından kazara yutulması durumunda ambalajı da 
göstermek suretiyle acilen doktorunuza başvurun.
Paketin üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayın!
Çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.
Herhangi bir şüphede doktorunuza danışın ve ürünü gösterin.

Kontrendikasyonlar
Preparat genelde iyi tolere edilmektedir. Diğer ürünlerle veya ilaçlarla etkileşimi 
gözlenmemiştir. Buna rağmen doktorunuza sormadan endikasyonları aynı olan 
başka ürünlerle birlikte kullanmayın. Herhangi bir yan etki veya anormal bir 
durum görülmesi halinde doktorunuza danışın ve ürünü gösterin.

İçindekiler: Aqua, Cyclomethicone, Glycerin, D-Panthenol, Sodium 
Dihydroxycetyl Phosphate, Sodium Bicarbonate, Dimethiconol, Alcohol denat., 
Lactic Acid, Hydrogen Peroxide, C.I.77820, C.I.77400.

Saklama
Oda sıcaklığında karanlık ve kuru bir yerde muhafaza edin (5°C – 25°C).

Paket
- 4 ml aplikatörlü tüp
- Kullanma kılavuzu

4 haftalık kullanımdan sonra klinik testlerle kanıtlanmış sonuçlar :
-  Tırnak yüzeyi gözle görülür şekilde düzelir (pürüzsüz yüzey, kuruluk ve 

kırılganlıkta azalma).
- Daha kolay kesilebilen ve törpülenebilen yumuşak tırnaklar.
- Kaşıntıdan kurtulma.
Teste tabi tutulan hastalar preparatı tavsiye edildiği şekilde kullanmışlardır. 
Preparatın tüketim süresi mantardan etkilenen alanın büyüklüğüne göre 
değişiklik göstermektedir.

Daha fazla bilgi için: www.omega-pharma.com.tr
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