
• Geeft directe verlichting van de jeuk
• Biedt snelle verkoeling en verzachting
• Verzorgt de huid en ondersteunt het natuurlijke genezingsproces
• Makkelijk aan te brengen
• Bevat natuurlijke ingrediënten

Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig voor u KidsClin® Waterpokken 
gebruikt. Neem contact op met uw arts of apotheker indien u vragen heeft 
of iets niet geheel duidelijk is. Gooi de gebruiksaanwijzing niet weg. 

In deze gebruiksaanwijzing

1. Waarvoor gebruikt u KidsClin® Waterpokken?
2. Wat zijn de bestanddelen van KidsClin® Waterpokken?
3. Wat doen de werkzame bestanddelen van KidsClin® Waterpokken?
4. Toepassing en gebruik van KidsClin® Waterpokken 
5. Bewaarvoorschrift
6. Wat u moet weten voordat u KidsClin® Waterpokken gebruikt
7. Wat zijn waterpokken?
8. Wat zijn de kenmerken van waterpokken?
9. Waterpokken en besmetting
10. Zijn waterpokken gevaarlijk?
11. Wanneer moet u een arts raadplegen?
12. Waarschuwingen
13. Meer weten?

1. Waarvoor gebruikt u KidsClin® Waterpokken?
KidsClin® Waterpokken verlicht de symptomen van waterpokken. 

2. Wat zijn de bestanddelen van KidsClin® Waterpokken?
Aqua, Aloe barbadensis Extract*, Betaine, Laureth-9, PEG-40 Hydrogenated Castor 
Oil, Glycerin, Sodium Cocopolyglucose Tartrate, Phenoxyethanol, Panthenol,  
Ethylhexylglycerin, Allantoin, Chamomilla recutita Flower Extract, Lavandula  
angustifolia, Polyglyceryl-10 Laurate.

*Bevat Galactoarabinan Polyglucoronic Acid Crosspolymer (2QR)

3. Wat doen de werkzame bestanddelen van KidsClin® Waterpokken? 
KidsClin® Waterpokken bevat onder meer het gepatenteerde 2QR-complex. Dit is een 
werkzaam bestanddeel, afkomstig van de Aloë barbadensis plant (Aloë vera). 2QR 
blokkeert het nestelen van schadelijke bacteriën en helpt hiermee infecties voorkomen. 

Bovendien ondersteunt 2QR het natuurlijke genezingsproces van de huid. Naast 2QR bevat 
KidsClin® een aantal andere ingrediënten om de huid te verkoelen en te verzachten. KidsClin® 
heeft een milde en aangename geur dankzij de lavendel- en kamille-extracten.

4. Toepassing en gebruik van KidsClin® Waterpokken
Breng KidsClin® Waterpokken CoolMousse ten minste driemaal daags aan of wanneer  
verlichting gewenst is. Voor extra verkoelende verlichting bewaart u KidsClin® in de koelkast. 

• De behandeling van huidoppervlakken met waterpokken: 
Wrijf het schuim zachtjes in de huid. Het lichte, zachte schuim wordt snel door de huid 
opgenomen.

• Voorkómen van littekenvorming:
Vaker aanbrengen van het schuim vergroot de werkzaamheid. KidsClin® Waterpokken 
verlicht de jeuk en beschermt de huid, waardoor de neiging tot krabben vermindert en het 
risico op bacteriële infecties afneemt.

5. Bewaarvoorschrift
Bewaar KidsClin® Waterpokken altijd op een koele en droge plaats. Voor extra verkoelende 
verlichting kunt u KidsClin® in de koelkast bewaren. Let op dat u KidsClin® niet gebruikt na 
de vervaldatum die u op de dispenser ziet staan. Gebruik het bovendien niet langer dan 30 
dagen na het eerste gebruik. 

6. Wat u moet weten voordat u KidsClin® Waterpokken gebruikt?
•  KidsClin® Waterpokken is veilig voor kinderen mits gebruikt volgens de gebruiksaanwij-

zing. Bijwerkingen zijn niet  bekend. Belangrijk is wel om contact tussen het schuim en 
de ogen te vermijden.

•  Wanneer u KidsClin® voor de eerste keer gebruikt, kan het zijn dat u de schuimer  
2 tot 3 keer moet indrukken voor er schuim uit komt.

• Gebruik KidsClin® niet langer dan 30 dagen achtereen in één behandelperiode.
•  Er zijn geen wisselwerkingen tussen KidsClin® en andere geneesmiddelen bekend.  

Ook contra-indicaties voor het gebruik van KidsClin® zijn niet bekend.

7. Wat zijn waterpokken?
Waterpokken vormen een acute infectieziekte waarvan het Varicella zoster virus de veroorzaker is.  
Verhoging of koorts en jeukende, rode huiduitslag - meestal beginnend op de borst en de buik, 
later in groepjes over het gehele lichaam - zijn de meest bekende kenmerken. 

8. Wat zijn de kenmerken van waterpokken?
Rode huiduitslag is in de meeste gevallen het eerste zichtbare teken van waterpokken. 
Deze huiduitslag begint met rode vlekjes die ongeveer zo groot als speldenknoppen zijn en  
die vervolgens overgaan in bultjes. De bultjes ontwikkelen zich tot kleine, met vocht 
gevulde blaasjes die over het hele lichaam voorkomen. Deze blaasjes zijn gemakkelijk open 
te krabben – maar barsten vaak ook vanzelf open – waarna korstjes ontstaan.
In het blaasjesstadium kan de jeuk zeer hevig zijn en dat maakt de verleiding om te  
krabben erg groot. Toch is het belangrijk dat het kind de blaasjes niet kapot krabt. Zijn de  
blaasjes namelijk open, dan zijn ze zeer gevoelig voor infecties en kunnen littekens 
ontstaan. Wanneer het kind niet krabt, drogen de blaasjes vanzelf in en vallen ze 9 tot 13 
dagen na de infectie vanzelf af.
De huiduitslag van waterpokken gaat vaak gepaard met verhoging of koorts, vermoeidheid 
of hangerigheid, gebrek aan eetlust en buikpijn. In sommige gevallen gaan deze  
verschijnselen zelfs vooraf aan de eerste huiduitslag (ongeveer 24 uur).

De duur van waterpokken is doorgaans 1 tot 2 weken.

9. Waterpokken en besmetting
Waterpokken zijn erg besmettelijk. Deze kinderziekte wordt voornamelijk overge-  
dragen via minuscule druppeltjes die in de lucht worden verspreid, bijvoorbeeld als een 
besmet persoon niest of hoest. Na de incubatietijd (14 tot 21 dagen) treedt de eerste 
huiduitslag op. De ziekte is besmettelijk van 1 tot 2 dagen voor het verschijnen van de eerste 
uitslag tót het moment dat er op alle blaasjes korstjes zitten (ongeveer een week later).

10. Zijn waterpokken gevaarlijk?
Voor gezonde kinderen zijn waterpokken in het algemeen niet meer dan hinderlijk. U moet 
ernstige, maar zeldzame complicaties als huidinfecties, longontsteking   
en hoge koorts echter zeer serieus nemen. Raadpleeg daarom de huisarts wanneer deze 
verschijnselen zich voordoen.

11. Wanneer moet u een arts raadplegen?
Waterpokken kunnen een verhoogd risico vormen voor ouderen, zwangeren en kinderen die 
jonger zijn dan 6 maanden. In al deze gevallen is het verstandig uw huisarts te raadplegen. 

Het is ook raadzaam om contact met de huisarts op te nemen wanneer het kind zieker lijkt 
dan te verwachten is, het hoge koorts krijgt, de huiduitslag zich naar de ogen uitbreidt of 
de huid rond de plekken opzet en pijnlijk of zeer rood wordt. En twijfelt u of u  
daadwerkelijk te maken heeft met waterpokken? Vraag uw huisarts dan om advies.

12. Waarschuwingen
• Bewaar KidsClin® Waterpokken buiten bereik en zicht van kinderen.
•  Spoel met ruim water indien KidsClin® Waterpokken CoolMousse in contact   

komt met de ogen. 
• Raadpleeg uw arts wanneer er sprake is van aanhoudende irritatie. 
•  Twijfelt u of uw kind allergisch is voor een huidproduct? Doe dan de zogenaamde  

“elleboogplooitest”. Spuit een beetje schuim op uw vingertop. Breng dit voorzichtig aan  
op een plekje ter grootte van een euro in de elleboogplooi (binnenkant arm) van uw  
kind. Wacht 24 uur en controleer dan hoe de huid reageert. Wanneer er geen negatieve  
reactie optreedt (meer roodheid, bultjes of jeuk), kunt u het product gebruiken.

13. Meer weten?
Wilt u meer weten over KidsClin® Waterpokken? Kijk dan op www.kidsclin.nl of bel met 
de KidsClin® informatielijn op 0900-2474747 (10 cpm).

Distributeur Nederland:

Biohorma BV
J.P. Broekhovenstraat 16
8081 HC Elburg
tel: 0900-2474747 (10 cpm)
www.biohorma.nl

Inhoud 100 ml

       Fabrikant: 

NovaClin B.V.
Rijnsburgstraat 9-11
1059 AT Amsterdam 
www.youmedical.com
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