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Lees de gehele gebruiksaanwijzing voordat je donttellmum® Waterpokken Soft
brush 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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Waarom donttellmum®

Omdat je een moederFniet
hoeft te vertellen
hoe ze haar kind
VRIJ
REE
moet behandelen. Zij weet zelf het beste wat haar kleine nodig
heeft. En voor verlichting, zijn wij er!
donttellmum® Waterpokken Soft brush is er voor kids
vanaf 6 maanden. Bewezen effectiviteit, zorgvuldig gekozen
natuurlijk duurzame ingrediënten en pure moederliefde
zorgen voor dit zorgzame en effectieve product.

Waterpokken Soft brush

Geschikt voor baby’s en kinderen vanaf 6 maanden.

donttellmum® Waterpokken Soft brush is beschikbaar in een 50 ml tube
met een zachte kwast applicator.
donttellmum® Waterpokken Soft brush is een emulsie op basis van natuurlijke
ingrediënten die op een makkelijke en hygienische wijze wordt aangebracht,
dankzij de zachte kwastapplicator. Het helpt bij verlichten van jeuk, vormt
een beschermlaag tegen infectie van de huid en vermindert het risico op
littekenvorming bij waterpokken. De emulsie is transparant en accentueert de
blaasjes niet.

Waarom donttellmum® Waterpokken Soft brush gebruiken?
De emulsie:
1.		Verkoelt en helpt de jeuk te verlichten
2.		Vermindert het risico op infectie
3.		 Voorkomt littekenvorming

Tijdens de blaasjes fase heb je veel jeuk. Zeker 1 op 5 kinderen die last
hebben gehad van waterpokken houden er littekens aan over door het
krabben.

Dosering en gebruik

Reinig en droog de handen voor en na het aanbrengen van de emulsie.
Bewaar in de koelkast voor een direct verkoelend effect.
Behandeling
Breng tweemaal daags een dunne laag aan op de aangedane plekken.

De belofte van donttellmum® Waterpokken Soft
brush: makkelijk & hygiënisch, helpt bij verlichten
van jeuk en voorkomt littekenvorming.
De werking van donttellmum® Waterpokken Soft brush is het resultaat van
zorgvuldig geselecteerde componenten, op basis van hun unieke kenmerken:

1

Zachte kwast applicator: makkelijk
& hygiënisch
De donttellmum® kwast applicator
zorgt voor een snelle, hygiënische
behandeling met één hand.
Hierdoor houd je een hand vrij om je
kind te troosten terwijl de emulsie wordt
aangebracht. De applicator zorgt voor een
precisiebehandeling zonder de blaasjes
te beschadigen.

2

Colloïdaal havermout:
Vormt een beschermlaag
om het risico op besmetting
te verminderen en
littekenvorming
te voorkomen.

Infectie veroorzaakt jeuk.
Krabben verlicht jeuk

Korst- en
littekenweefselvorming

DOORBREEKT
WATERPOKKEN
CYCLUS

Bacteriële
infectie van
open blaasjes

Wat veroorzaakt waterpokken?
Waterpokken is een ziekte die via de lucht wordt overgedragen, bijvoorbeeld
door hoesten en niezen van besmette personen en treft meestal bij
kinderen onder de 8 jaar. Een besmet persoon kan de ziekte overdragen
binnen 48 uur voor de uitbraak van de uitslag en blijft besmettelijk tot de
korstvorming. Mensen krijgen over het algemeen 1-maal de waterpokken.
Een herbesmetting komt zelden voor en kent geen symptomen.

Ingrediënten

Aqua, glycerin, caprylic/capric triglyceride, panthenol, zinc oxide,
methylpropanediol, colloidal oatmeal, sucrose stearate, sucrose
distearate, hydrogenated rapeseed oil, caprylyl glycol, xanthan gum,
triethoxycaprylylsilane, phenylpropanol.

Voorzorgsmaatregelen voor gebruik

- Niet gebruiken op open waterpokkenblaasjes, open wonden
en/of beschadigde huid.
- Uitsluitend voor lokaal, uitwendig gebruik op de huid.
- Niet gebruiken in of nabij de ogen, mond of schaamstreek.
- Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor 1 van de ingrediënten.
- Waterpokken kan in uitzonderlijke gevallen leiden tot medische 			
complicaties.
Neem contact op met je arts indien er sprake is van koorts, geïnfecteerde
blaasjes of als de symptomen verergeren.
- Geschikt voor kinderen van 6 maanden en ouder.
- Niet gebruiken voor meer dan 30 aaneengesloten dagen.

Mogelijke bijwerkingen

In contact met
waterpokkenvirus

donttellmum® Waterpokken
Soft brush bevat een speciaal
havermout-extract dat een
beschermlaag vormt op de huid.
			 Deze barriere beschermt de huid
			 tegen externe invloeden
en besmettingsrisico’s die een
			 jeuk-krabcyclus kunnen activeren,
wat een infectie van de blaasjes
kan veroorzaken en littekens.

Wat zijn waterpokken (Varicella)?
Waterpokken, ook bekend als Varicella, is een ziekte veroorzaakt door
het varicella zoster virus (VZV), die 9 van de 10 kinderen treft. De ziekte
kenmerkt zich door uitslag in de vorm van kleine, jeukende blaasjes die
uiteindelijk overgaan in korsten. Het begint vaak op de borst, rug en gezicht
om vervolgens over de rest van het lichaam te verspreiden, binnen 10 tot 12
uur ontplooit het virus zich tot kleine oneffenheden, blaasjes, gevolgd door
korstvorming.

Een allergische reactie op een van de ingrediënten komt zelden voor.
Stop echter onmiddelijk als er irritatie of uitslag ontstaat. Als het probleem
aanhoudt, raadpleeg uw arts.

5°C

Krabben opent
de blaasjes

25°C

Bewaarcondities
Bewaar op kamertemperatuur of voor een direct verkoelend effect tijdens
de behandeling, in de koelkast. Buiten bereik van kinderen houden.
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.

Medisch hulpmiddel

3			 Speciale ingrediënten:
			 De duurzame keuze voor langdurende hydratatie en effectieve 		
			 verzorging.
			 donttellmum® Waterpokken Soft brush bevat natuurlijke ingrediënten, 		
			 waaronder een alternatief voor petrolatum van 100% plantaardige origine
			 die de huid bedekt en effectief resulteert in langdurige hydratatie.
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We hoeven je niet te vertellen hoe je je kind moet behandelen, dat weet je zelf het beste.
Omdat mum uit ervaring weet dat de behandeling van je kind een uitdaging kan zijn, hebben we dit unieke kid’s motivatie
tool toegevoegd. Voor een aangename en makkelijke behandeling met optimaal resultaat. Na elke applicatie kan je kind
een ster krijgen, door deze in te kleuren of een sticker te gebruiken. Afhankelijk van de duur van de behandeling, bepaal je wat
de beloning(en) is en hoeveel sterren jouw kind nodig heeft om de beloning te verdienen. Om het wat gemakkelijker te maken,
heeft mum hieronder enkele ideeën ter inspiratie toegevoegd.

Een blij kind, een blije mama!

Ja, ik kan dit!
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Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Z

Zaterdag

Z

Zondag

Eerste
Week 1

Toepassing

Tweede
Toepassing

Herhaal...

Eerste
Toepassing

Tweede
Toepassing
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Als ik ___ sterren heb, mag ik:

Als ik ___ sterren heb, mag ik:

Als ik ___ sterren heb, mag ik:

Beloning

Beloningen voor de kids, wat te kiezen?

- Kies het avondeten -

- Speciale traktatie
-

- Buitenspeeltijd -

- Binnenactiviteit -

Het opgenomen behandelschema is niet indicatief voor de behandelingsperiode.

- Speelgoed -

