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Pirolam Lakier do paznokci 0,08 g/g, 4 g
 

Cena: 60,90 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,08 g/g

Opakowanie 4 g

Postać lak.do pazn.lecz.

Producent MEDANA PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Ciclopiroxum

Opis produktu
 

Leczniczy lakier do paznokci Pirolam do stosowania w leczeniu grzybicy paznokci.

Leczenia grzybicy paznokci to długotrwały proces, którego czas zależy od czynników indywidualnych, jest to przede wszystkim szybkość
wzrostu płytki paznokciowej.

Proces leczenie paznokci trwa 6 miesięcy u rąk i 12 miesięcy u nóg.

Skład i postać:
Każdy g lakieru zawiera 80 mg cyklopiroksu. Lakier do paznokci leczniczy.

Wskazania:
Lek wskazany do stosowania w grzybiczym zakażeniu paznokci.
Produkt przeznaczony do leczenia łagodnych i umiarkowanych postaci grzybicy, obejmujących mniej niż 50% powierzchni paznokcia
maksymalnie 4 z 10 paznokci.

Stosowanie:
Stopy lub ręce umyć wodą z mydłem i dokładnie osuszyć.
Przy użyciu jednorazowego pilnika delikatnie opiłować wierzchnią warstwę płytki paznokciowej. Uwaga! Po użyciu pilnik wyrzucić!
Płytkę paznokciową przetrzeć wacikiem nasączonym preparatem dezynfekującym na bazie alkoholu.
Na całą powierzchnię płytki paznokciowej nanieść cienką warstwę lakieru. W przypadku starcia lakieru wystarczy polakierować
odsłonięte miejsca.

W 1. miesiącu leczenia lakier stosować co drugi dzień.
Od 2. miesiąca stosowanie ograniczyć do 2 razy w tygodniu.
Od 3. miesiąca stosować 1 raz w tygodniu.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
Leku nie stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat ze względu na brak wystarczających danych klinicznych.

Opakowanie: 4 g

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 15279

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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