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Piloxidil płyn do stosowania na skórę głowy 60ml
 

Cena: 29,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/ml

Opakowanie 60 ml

Postać płyn do stos.na skórę

Producent DR WŁODZIMIERZ ZGODA, CHEMICAL RES.,
CONSULTING & PRODUCTION

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Minoxidilum

Opis produktu
 

Nazwa: Piloxidil płyn na skórę głowy 2%
Opakowanie:  60ml
Skład:  (1 ml): minoksydyl 20mg, etanol 0,7 ml, glikol propylenowy 0,15 ml, woda destylowana do 1,0 ml.
Opis produktu:  Płyn do stosowania miejscowego na skórę głowy w leczeniu łysienia typu męskiego u mężczyzn i u kobiet. Lek jest
przezroczysty, bezbarwny lub lekko żółty.
Wskazania:  Łysienia typu męskiego (alopecia androgenetica) u mężczyzn oraz kobie w wieku od 18 do 65 lat.
Działanie:  Pobudza wzrost włosów w łysieniu typu męskiego.
Zatrzymanie nadmiernego wypadania włosów obserwuje się po około 8 tygodniach stosowania leku, natomiast pierwsze odrosty w
postaci cienkich włosków meszkowych występuje po upływie 4 do 5 miesięcy leczenia.
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Ciążą i okres karmienia piersią, schorzenia skóry głowy, np.
nasilone zmiany w łojotokowym zapaleniu skóry lub łuszczycy z objawami związanymi z przerwaniem ciągłości naskórka w miejscu
podawania leku. Nadciśnienie tętnicze, poparzona słońcem skóra głowy.
Działania niepożądane:  Najczęściej są to reakcje miejscowe jak zaczerwienienie, swędzenie, suchość i łuszczenie się skóry. Rzadko
nadmierne owłosienie w miejscach niestosowania leku, odbarwienie włosów, wypadanie włosów, zapalenie mieszków włosowych,
kontaktowe zapalenie skóry. Bardzo rzadko ogólne działania niepożądane: bóle i zawroty głowy, omdlenia, uczucie pustki w głowie,
zapalenie nerwów, ból wielomięśniowy, bóle w klatce piersiowej, obrzęki, wahania ciśnienia krwi, kołatanie serca, zmiany częstości akcji
serca, zaburzenia widzenia, zmiany w odczuwaniu smaku, nietolerancja papierosów.
Sposób użycia:  należy nanosić kroplami 1 ml leku na suchą skórę głowy 2 razy na dobę, mniej więcej co 12 godzin, w miejscach
wypadania włosów i lekko rozcierając opuszkami palców. Nie należy miejsc tych trzeć ani suszyć. Lek należy nanosić za pomocą
zakrapiacza z podziałką lub za pomocą pompki.
Nie powinno się myć włosów i głowy przed upływem 4 godzin po zastosowaniu leku.
Status:  Produkt leczniczy

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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