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Undofen Amorolfina lakier do paznokci 50 mg/ml, 2,5 ml
 

Cena: 74,20 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/ml

Opakowanie 2,5 ml (but.)

Postać lakier do pazn.leczn.

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP Z OO

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Amorolfinum

Opis produktu
 

Leczniczy lakier do paznokci do stosowania przy grzybicy paznokci, który leczy grzybicę i wspiera regenerację odrastającej płytki
paznokcia.

Lek na grzybicę paznokci - Undofen Amorolfina to niezwykle wygodna kuracja. Produkt precyzyjnie dociera do źródła infekcji (nawet do
głębszych warstw paznokcia) i dzięki temu leczy grzybicę paznokci, dodatkowo Undofen Amorolfina wspomaga regenerację
odrastającej płytki.

Wskazania:
Leczenie grzybicy paznokci (łagodnej, dalszej i bocznej podpłytkowej) u stóp lub dłoni wywołanej przez drożdżaki, dermatofity lub
pleśnie, ograniczonej do dwóch paznokci.

Sposób użycia:
Przed pierwszą aplikacją leku należy dokładnie opiłować zakażony paznokieć, następnie jego powierzchnię oczyścić i odtłuścić za
pomocą dołączonego do lakieru wacika nasączonego alkoholem.

Lakier na grzybicę paznokcia Undofen Amorolfina należy nakładać szpatułką na całą powierzchnię płytki paznokcia.

Po aplikacji lakier należy pozostawić do wyschnięcia na około 3-5 minut, a buteleczkę z lakierem szczelnie zamknąć.

Po użyciu szpatułkę należy wyczyścić za pomocą tego samego wacika, którym została oczyszczona płytka paznokcia.

Dawkowanie:
Lakier nakładać na powierzchnię chorych paznokci u rąk lub stóp 1 raz w tygodniu.
W niektórych przypadkach korzystna może się okazać aplikacja 2 razy w tygodniu.
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Czas leczenia zależy od nasilenia i umiejscowienia zakażenia.
Zazwyczaj kuracja trwa 6 miesięcy w przypadku leczenia grzybicy paznokci rąk i około 9-12 miesięcy w przypadku leczenia grzybicy
paznokci stóp.

Przeciwwskazania:
Leczniczego lakieru do paznokci Undofen nie wolno ponownie stosować u pacjentów, którzy wykazali nadwrażliwość na leczenie.

Nadwrażliwość na substancję czynną (amorolfinę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Składniki:
Substancja czynna: amorolfina. 1 ml lakieru zawiera 50 mg amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg amorolfiny chlorowodorku)

Pozostałe składniki: amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A), triacetyna, butylu octan, etylu octan, etanol bezwodny

Zawartość opakowania:
- butelka z lakierem do paznokci
- 10 szpatułek
- 30 pilniczków
- 30 wacików

Podmiot odpowiedzialny
Perrigo Poland Sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa

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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