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AMOROLAK lakier do paznokci leczniczy 50mg/ml 3ml
 

Cena: 43,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,05 g/ml

Opakowanie 3 ml (butelka)

Postać lak.do pazn.lecz.

Producent SUN-FARM SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Amorolfinum

Opis produktu
 

WskazaniaLeczenie zakażeń grzybiczych paznokci.DziałaniePrzeciwgrzybicze, stosowane w leczeniu grzybiczych zakażeń paznokci
(grzybic).Sposób użyciaZewnętrznie. Częstotliwość stosowania preparatu i czas trwania leczenia ustala lekarz. Przed nałożeniem
preparatu należy dokładnie opiłować paznokieć (szczególnie jego powierzchnię) przy pomocy załączonego pilniczka (nie wolno używać
tego samego pilnika do zdrowych paznokci). Następnie w celu oczyszczenia powierzchni paznokcia, należy zawsze używać jednego z
gazików nasączonych alkoholem, dołączonych do opakowania. W ten sposób zostaną usunięte również pozostałości lakieru. Lakier do
paznokci leczniczy należy nakładać za pomocą jednej z dołączonych szpatułek wielokrotnego użytku. Opakowanie zawiera uchwyt do
szpatułki ułatwiający nakładanie lakieru do paznokci. Szpatułkę wielokrotnego użytku należy umieścić w uchwycie do szpatułki. Lakier
Amorolak należy nałożyć równomiernie na całą powierzchnię zmienionego chorobowo paznokcia przy użyciu szpatułki. Bezpośrednio po
każdym użyciu należy szczelnie zamknąć butelkę, aby zapobiec wysychaniu roztworu. Leczone paznokcie pozostawić do wyschnięcia
przez 5 minut. Podczas kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi zakładać rękawiczki gumowe, aby chronić warstwę lakieru na
paznokciach. Nie należy stosować lakieru do paznokci i przyklejać sztucznych paznokci podczas stosowania leku Amorolak. Uwaga!
Jeśli lek Amorolak dostanie się do oczu lub uszu, należy je niezwłocznie przepłukać wodą i skontaktować się natychmiast z lekarzem,
farmaceutą lub najbliższym szpitalem. Należy unikać kontaktu lakieru z błonami śluzowymi (np. jamy ustnej i nozdrzy). Nie wdychać
leku. Uwaga! Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki: 6 miesięcy.WażnePrzeciwwskazaniaPreparat przeznaczony jest wyłącznie
do stosowania miejscowego na paznokcie.Należy unikać kontaktu lakieru z oczami, uszami i błonami śluzowymi.Ze względu na brak
danych nie zaleca się stosowania preparatu u osób ze zmianami zapalnymi wokół paznokcia, cukrzycą, zaburzeniami krążenia,
niedożywionych, nadużywających alkoholu.Podczas leczenia nie należy stosować kosmetycznych lakierow do paznokci lub sztucznych
paznokci.Działania niepożądaneJak każdy lek, również Amorolak może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u
wszystkich chorych stosujących ten preparat.Bardzo rzadko obserwowano łagodne, przemijające pieczenie wokół paznokcia, jak
również świąd, rumień i pęcherze. Odnotowano rzadkie przypadki zmian w paznokciach (np. zmiana zabarwienia, łamliwość lub
kruchość paznokci) związane ze stosowaniem amorolfiny. Reakcje tego rodzaju mogą być również związane z samą grzybicą
paznokci.Ostrzeżenia i środki ostrożnościPreparat jest łatwopalny. Należy przechowywać go z dala od ognia i płomieni.Stosowanie
innych lekówNależy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które
pacjent planuje stosować.Ciąża i karmienie piersiąW okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z
lekarzem.Stosowanie leku u dzieci i młodzieżyPreparatu nie należy stosować u niemowląt i dzieci.Skład1ml lakieru zawiera: substancję
czynną: 50mg amorolfiny, w postaci amorolfiny chlorowodorku. Pozostałe składniki to: etanol bezwodny, etylu octan, butylu octan,
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triacetyna, amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A).
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