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PILOXIDIL 2% płyn na skórę głowy 60 ml
 

Cena: 28,30 PLN

Opis słownikowy

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

Piloxidil przywraca pierwotny rozmiar cebulek włosów oraz wydłuża czas życia włosa. Dzięki regeneracji cebulek włosów zatrzymane
zostaje wypadanie włosów, a następnie zaczyna się ich odrost.

W jaki sposób działa minoxidil zawarty w Piloxidilu, jeszcze dokładnie nie wiadomo. Minoxidil nie ingeruje w system hormonalny
organizmu ale pobudza zmniejszone wskutek działania DHT cebulki włosów do wzrostu. Mogą go stosować tak mężczyźni jak i kobiety.

Jest lekiem stosowanym zewnętrznie.

 

Wskazania

Piloxidil przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn z wypadaniem włosów typu męskiego, tzn. spowodowane przez męski hormon DHT.

Piloxidil stosuje się zewnętrznie na skórę głowy dwa razy na dobę. Przy pomocy dozownika nanosimy kroplami płyn na skórę głowy i
lekko rozcieramy opuszkami palców. Ważne jest, by lek nanosić na skórę, nie zaś na włosy. Przy włosach przerzedzonych można za
pomocą grzebienia wykonać "przedziałek" na głowie, na niego dozować lek i rozprowadzić opuszkami palców wzdłuż linii przedziałka.
Następnie obok zrobić następny przedziałek, itd.

Dzięki buteleczce z dozownikiem używanie go nie sprawia trudności. Lek jest przyjazny w użyciu, nie natłuszcza włosów i nie zostawia
zapachu.
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Skuteczność

Kilkanaście lat stosowania i miliony użytkowników pozwalają precyzyjnie określić skuteczność minoxidilu. Przynajmniej 80% osób może
liczyć na zahamowanie procesu wypadania włosów, a blisko połowa (35-40%) może spodziewać się odrostu włosów, niektórzy nawet
gęstych.

Skuteczność Piloxidilu jest tym większa, im mniej jest zaawansowany proces wypadania włosów. Zahamowanie wypadania włosów
obserwuje się w drugim miesiącu jego stosowania, natomiast pierwszy efekt w postaci cienkich włosków widoczny jest najczęściej po 4
do 6 miesiącach leczenia.

Bezpieczeństwo

 

PILOXIDIL, czyli 2% roztwór minoxidilu do stosowania zewnętrznego można uznać za lek bezpieczny. Z uwagi jednak na to, iż jest on
lekiem, należy zwrócić uwagę na konieczność zachowania pewnych środków ostrożności. (przed użyciem należy przeczytać ulotkę
informacyjną).

Najczęściej występujące działania niepożądane po stosowaniu Piloxidilu to zwykle łagodne i często samoistnie ustępujące zmiany
skórne w okolicy aplikacji takie jak zaczerwienienie, swędzenie, suchość i łuszczenie się skóry.

Piloxidil jest lekiem przetestowanym klinicznie i zarejestrowanym przez Ministerstwo Zdrowia.

Jego skuteczność jest taka sama jak innych preparatów zawierających minoksydil.

Można go kupić w aptekach bez recepty. I co najważniejsze, jest tani.

 

Dodatkowe informacje

Jak stosujemy Piloxidil?

Przy pomocy dozownika nanosimy kroplami płyn na skórę głowy i lekko rozcieramy opuszkami palców. Ważne jest, by lek nanosić na
skórę, nie zaś na włosy. Przy włosach przerzedzonych można za pomocą grzebienia wykonać "przedziałek" na głowie, na niego dozować
lek i rozprowadzić opuszkami palców wzdłuż linii przedziałka. Następnie obok zrobić następny przedziałek, itd.

 

Czy stosowanie Piloxidilu w większych ilościach lub częściej daje lepsze rezultaty?

Zalecany sposób dawkowania (rano i wieczorem po 1 ml) płynu jest optymalny. Stosowanie większych ilości preparatu nie przynosi
lepszych efektów, zwiększa natomiast ryzyko wystąpienia działań ubocznych leku.

 

Co zrobić, jeśli zapomnimy użyć leku?

Nic szczególnego, należy kontynuować normalnie leczenie.

 

Czy można Piloxidil stosować na inne części ciała, na przykład dla zwiększenia zarostu na brodzie?

Niestety nie. Piloxidil może być stosowany wyłącznie na skórę głowy.
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Jak myć głowę stosując Piloxidil?

Włosy najlepiej umyć przed zastosowaniem leku, który nanosimy na wysuszoną skórę głowy. Jeśli chcemy myć głowę lub pływać po
zastosowaniu Piloxidilu, należy odczekać około 4 godzin. Nie powinno się stosować szamponów zawierających silikony.

 

Czy mogę używać innych środków do pielęgnacji włosów takich jak pianki, żele, lakiery, farby itp.?

Tak, z zastrzeżeniem, że po zastosowaniu Piloxidilu należy odczekać kilkanaście minut do jego wyschnięcia na skórze głowy.

 

Czy Piloxidil może mieć wpływ na przebieg cyklu miesiączkowego u kobiet?

Piloxidil nie ma wpływu na przebieg cyklu miesiączkowego u kobiet i na układ hormonalny. Jednak jeśli miesiączka nie pojawia się w
spodziewanym czasie, należy przerwać stosowanie leku, gdyż może to oznaczać początek ciąży.

 

Czy można stosować preparat Piloxidil w czasie ciąży i karmienia piersią?

Nie, Piloxidilu nie wolno używać w czasie ciąży i karmienia piersią.

 

Co zrobić, jeśli po zastosowaniu leku pojawi się zaczerwienienie i pieczenie skóry głowy?

W większości wypadków zaczerwienienie i pieczenie po pierwszych aplikacjach leku jest nieznaczne i zwykle mija samoistnie. Jeśli
jednak dolegliwości nie ustępują, należy przerwać stosowanie preparatu i ewentualnie spróbować ponownie po kilku dniach. Jeśli
objawy ponowią się, należy zrezygnować z leczenia. Jeżeli natomiast po zastosowaniu preparatu pieczenie jest silne, należy zmyć głowę
dużą ilością ciepłej wody i zrezygnować z leczenia.

 

Czy mogę stosować Piloxidil łącznie z innymi środkami, takimi jak nafta, retinoidy, kortykosteroidy, itp.?

Nie, stosowanie dodatkowych środków na skórę głowy może spowodować wystąpienie nieoczekiwanych działań ubocznych leku.

 

Czy stosując Piloxidil mogę się opalać?

Tak, z zastrzeżeniem, że w przypadku silnego zaczerwienienia skóry głowy, powstałego wskutek opalania, wskazane jest przerwanie
stosowania leku na 2-3 dni.

 

Czy stosowanie Piloxidilu ma wpływ na zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych?

Nie, stosując Piloxidil można bez obaw prowadzić samochód.

 

Czy podczas stosowania Piloxidilu można uprawiać sport?

Oczywiście, że można. Z uwagi jednak na to, że w czasie wysiłku pocimy się, należy stosować Piloxidil 3-4 godziny przed treningiem lub
po treningu i kąpieli.
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Czy stosując Piloxidil można poprawić grubość i gęstość włosów?

Prawie każdy z nas marzył o posiadaniu gęstych, grubych i błyszczących włosów. Niestety, to co dała nam natura musimy polubić.
Podobnie jak kolor naszych oczu, tak gęstość, grubość i kolor włosów mamy zaprogramowane w genach.

 

Czy stosując Piloxidil można jednocześnie przyjmować doustnie leki na porost włosów takie jak finasteryd, dutasteryd? (tylko
mężczyźni)

Można, wymienione leki doustne i Piloxidil działają inaczej i na innej drodze w organiźmie i dlatego nie przeszkadzają sobie wzajemnie.
Mogą się wzajemnie uzupełniać.
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