
Geschikt voor kinderen en baby’s vanaf 6 maanden.
donttellmum® Waterpokken Behandeling is beschikbaar in een 50 ml tube  
met een zachte kwast applicator.

donttellmum® Waterpokken Behandeling is een emulsie die natuurlijke 
ingrediënten bevat en is op een makkelijke en hygiënische manier aan te brengen, 
dankzij de speciale, zachte kwastapplicator. Het verkoelt, helpt bij het verlichten 
van jeuk en vormt een beschermende barrière op de huid die de huid beschermt 
tegen infecties. Dit resulteert in een verminderd risico op littekens geassocieerd 
met waterpokken. De emulsie is transparant waardoor het accentueren van de 
blaasjes wordt vermeden.

Waarom donttellmum® Waterpokken Behandeling gebruiken? 
De werkwijze van de emulsie:
1. Verkoelt en helpt de jeuk te verlichten
2. Versnelt huidherstel
3. Voorkomt littekens

Dosering en gebruik
Breng tweemaal daags een dunne laag aan op de aangedane plekken van de 
huid of wanneer verlichting gewenst is. Reinig en droog de handen voor en na  
het aanbrengen van de emulsie. Bewaar in de koelkast voor een direct verkoelend 
effect.

De belofte van donttellmum® Waterpokken: 
makkelijk & hygiënisch, helpt jeuk te verlichten 
en littekens te voorkomen.
De werking van donttellmum® Waterpokken Behandeling is het resultaat van 
zorgvuldig geselecteerde componenten, op basis van hun unieke kenmerken:

   

 

   
   

   

   100% ‘plantaardige vaseline’: 
   De duurzame* keuze voor langdurige rehydratie en versnelde  
   huidreparatie

   donttellmum® Waterpokken Behandeling bevat natuurlijke ingrediënten,  
   waaronder een alternatief voor vaseline van 100% plantaardige oorsprong.  
   Dit ingrediënt bedekt de beschadigde huidoppervlakken effectief, wat  
   resulteert in langdurige rehydratie en een versneld herstel van de huid.

   * Op natuurlijke wijze verkregen.  

Lees de gehele gebruiksaanwijzing voordat je donttellmum® Waterpokken 
Behandeling gebruikt, ook als je dit product al eerder gebruikt hebt. 
De informatie kan, sinds jouw laatste gebruik, gewijzigd zijn als gevolg van 
nieuwe onderzoeksresultaten. Bewaar deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig.
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Wat zijn waterpokken (Varicella)?
Waterpokken, ook bekend als varicella, is een zeer besmettelijke ziekte 
veroorzaakt door de initiële infectie met varicella zoster-virus (VZV), die 9 van 
de 10 kinderen treft. De ziekte resulteert in een kenmerkende huiduitslag die 
kleine, jeukende blaren vormt die uiteindelijk een korstje krijgen. Het begint 
meestal op de borst, rug en het gezicht en verspreidt zich vervolgens naar de 
rest van het lichaam; gedurende 10-12 uur ontplooit het virus zich tot kleine 
oneffenheden, blaren en puisten, gevolgd door de vorming van korsten. In 
de blaasjesfase is er meestal sprake van intensieve jeuk. Bijna één op de vijf 
kinderen die waterpokken heeft gehad, heeft door het krabben littekens 
overgehouden op het gezicht en/of lichaam.  

Wat veroorzaakt waterpokken?
Waterpokken is een ziekte die zich gemakkelijk verspreidt door de lucht 
via bijvoorbeeld hoest- en niesbuien van een geïnfecteerd persoon, en 
treft meestal kinderen jonger dan 8 jaar. Een persoon die besmet is met 
waterpokken kan het virus 48 uur voordat de herkenbare uitslag zichtbaar 
is al overdragen en blijft besmettelijk totdat alle blaren een korst hebben 
gekregen.  Mensen krijgen de ziekte meestal maar één keer in hun leven. Her-
infecties door het virus kunnen optreden, deze veroorzaken meestal geen 
symptomen.

Ingrediënten
aqua, sorbitan olivate, olus oil, zinc oxide, lysolecithin, sclerotium gum, 
xanthan gum, pullulan, colloidal oatmeal, panthenol, citric acid, glycerin, 
glyceryl stearate, methylpropanediol, caprylyl glycol, phenylpropanol.  

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik
- Uitsluitend geschikt voor lokaal, uitwendig gebruik op de huid.
- Niet gebruiken in of nabij de ogen, mond of genitale zone.
- Niet gebruiken op open wonden.
- Niet gebruiken in geval van overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.
-  Waterpokken kan soms tot ernstige klachten leiden. Raadpleeg onmiddellijk  
 je arts in geval van koorts, geïnfecteerde blaasjes of tekenen van   
 verergering van de symptomen.
- Geschikt voor kinderen en baby’s vanaf 6 maanden. 

 Mogelijke bijwerkingen
In zeldzame gevallen kan een allergische reactie op één van de ingrediënten 
optreden. Stop onmiddellijk met de behandeling als je tekenen van een 
irritatie of uitbraak ziet. Raadpleeg je arts als het probleem aanhoudt.

Revisiedatum: Augustus 2018

donttellmum® Eczeem Repair:
is een crème met natuurlijke ingrediënten waarvan 
de technologie gebaseerd is op huideigen lipiden  
en is cortisonen-vrij. Deze technologie:

•  Verlicht jeuk, roodheid en droogheid van de huid
• Versnelt het herstelproces van de huid
• Beschermt de beschadigde huid tegen externe  
 irriterende factoren zoals bacteriën, toxinen en  
 allergenen 
donttellmum® Eczeem Repair is een medisch hulpmiddel. 
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Zachte kwast applicator: makkelijk  
& hygiënisch 
De donttellmum® kwast applicator 
zorgt voor een snelle, hygiënische 
behandeling met één hand.  

Hierdoor houd je één hand vrij om je kind 
te troosten terwijl je de emulsie aanbrengt 
op de aangedane plekken. De applicator 
voorziet in een nauwkeurige toepassing op 
de blaasjes, zonder het risico te lopen deze 
te beschadigen.
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Havermout extract: 
Om een beschermende 
barrière te vormen die de jeuk 
helpt te verlichten en littekens 
voorkomt 

donttellmum® Waterpokken 
Behandeling bevat een speciaal 
havermout-extract dat een 
beschermende barrière vormt op 
de huid. Deze barrière beschermt 
de beschadigde huid tegen externe 
irriterende factoren die een jeuk-
krabcyclus kunnen activeren, wat 
een infectie van de blaasjes kan 
veroorzaken en littekens.  

Korst- en 
littekenweef-
selvorming

In contact met 
waterpokkenvirus

Infectie veroorzaakt jeuk. 
Krabben verlicht jeuk

Krabben opent
de blaasjesBacteriële

infectie van 
de open blaren

BREAKS 
CHICKENPOX 

CYCLE
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Voor meer informatie en andere producten: www.donttellmum.nl

Waterpokken Behandeling 

Your (kids) relief
Waarom donttellmum®  

Omdat je een moeder niet hoeft te vertellen hoe ze haar kind 
moet behandelen. Ze weet zelf het beste wat haar kleine nodig 

heeft. En voor verlichting, zijn wij er! 

donttellmum® Waterpokken Behandeling is er voor kids vanaf 
6 maanden. Bewezen effectiviteit, zorgvuldig gekozen natuurlijk 

duurzame ingrediënten en pure moederliefde zorgen voor dit 
zorgzame en effectieve product. 

Bewaarcondities
Bewaar op kamertemperatuur of voor 
een direct verkoelend effect tijdens 
de behandeling, in de koelkast. 
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Sluit de tube goed af na gebruik.

Lot nummer en houdbaarheidsdatum:
zie doos & tube.  
Na gebruik kunnen de tube, de bijsluiter en 
het doosje met het normale huisafval worden 
weggedaan. Houdt rekening met het milieu en 
zorg voor afvalscheiding.

Serrix B.V. 
Herengracht 458
1017 CA Amsterdam
The Netherlands

Medisch Hulpmiddel
donttellmum® Waterpokken 
Behandeling is een gecertificeerd 
medisch hulpmiddel klasse IIa. 
Lees voor gebruik de  
gebruiksaanwijzing. 
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