
 
Apteka Familia

Jasienica 933, Jasienica
792 785 856 kontakt od pon do pt w godz 8:00-16:00

 
 

Pirolam lak.do pazn.lecz. 0,08g/g 4g
 

cena: 53,64 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 0,08 g/g

Opakowanie 4 g

Postać lak.do pazn.lecz.

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja

Substancja
czynna

Ciclopiroxum

Opis produktu
 

Wskazania:

Grzybicze zakażenia paznokci. Produkt jest przeznaczony do leczenia łagodnych i
umiarkowanych postaci grzybicy, obejmujących mniej niż 50% powierzchni paznokcia
maksymalnie 4 z 10 paznokci.

Działanie:

Przeciwgrzybicze.

Skład:

Substancją czynną leku jest cyklopiroks. Każdy gram lakieru zawiera substancję czynną 80mg
cyklopiroksu. Pozostałe składniki to: alkohol izopropylowy, polimer metoksyetenu z estrem
monobutylowym kwasu 2-butenodiowego.

Sposób użycia:

Zalecane dawkowanie zmienia się z czasem stosowania leku. Leczenie można podzielić na
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kilka etapów:

1. Pierwszy miesiąc: lakier nakładać co drugi dzień na chorobowo zmieniony paznokieć –
etap nasycenia paznokcia cyklopiroksem.

2. Drugi miesiąc: nakładanie lakieru można ograniczyć do 2 razy w tygodniu.
3. Trzeci miesiąc: stosować raz w tygodniu.

 

Przez cały okres leczenia należy:

raz w tygodniu zmyć lakier za pomocą zmywacza kosmetycznego. Ma to na celu
zapewnienie prawidłowe wnikanie substancji czynnej w płytkę paznokcia.
przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru spiłować płytkę jednorazowym pilnikiem,
który następnie wyrzucić.

 

Jeśli warstwa lakieru została uszkodzona należy ją uzupełnić w ubytkach.

Sposób stosowania: Ręce lub stopy umyć wodą z mydłem i osuszyć jednorazowym
ręcznikiem. Przy użyciu jednorazowego pilnika delikatnie spiłować wierzchnią warstwę płytki
paznokcia, tak aby usunąć jak najwięcej chorej części. Pilnik wyrzucić. Płytkę przetrzeć
wacikiem nasączonym preparatem dezynfekującym. Nanieść równomiernie lakier na
chorobowo zmienioną płytkę paznokcia.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Nie
stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych
klinicznych.

Działania niepożądane:

U nielicznych chorych obserwowano miejscowe podrażnienie (pieczenie, świąd, rumień,
obrzęk, zaczerwienienie i łuszczenie) po kontakcie produktu leczniczego w postaci lakieru
zawierającego w swoim składzie cyklopiroks ze skórą otaczającą paznokieć.
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