Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

PIROLAM LAKIER 80mg/g 4g
Cena: 58,35 PLN

Opis produktu
PIROLAM LAKIER 80mg/g 4g
Zastosowanie:
Lek przeciwgrzybiczy w postaci lakieru do paznokci. Przeznaczony jest do leczenia łagodnych i umiarkowanych postaci grzybicy,
obejmujących mniej niż 50% powierzchni paznokcia i maksymalnie 4 z 10 paznokci.
Zawarty w preparacie cyklopiroks jest syntentyczną pochodną pirydynonu i wykazuje działanie przeciwgrzybiczne. Mechanizm działania
związany jest z przenikaniem przez płytkę paznokcia i gromadzeniem się substancji czynnej w dużej ilości w komórkach
chorobotwórczych grzybów, prowadząc do zaburzenia transportu substancji odżywczych. W efekcie następuje zahamowanie wzrostu i
rozpad komórek grzyba.
Skład:
substancją czynną leku jest cyklopiroks. Każdy gram lakieru zawiera substancję czynną 80mg cyklopiroksu. Pozostałe składniki to:
alkohol izopropylowy, polimer metoksyetenu z estrem monobutylowym kwasu 2-butenodiowego.
Dawkowanie i sposób użycia:
Przez pierwszy miesiąc stosowania: lakier nakładać co drugi dzień na chorobowo zmieniony paznokieć – etap nasycenia
paznokcia cyklopiroksem.
Drugi miesiąc: nakładanie lakieru można ograniczyć do 2 razy w tygodniu.
Trzeci miesiąc: stosować raz w tygodniu.
Przez cały okres leczenia należy:
Raz w tygodniu zmyć lakier za pomocą zmywacza kosmetycznego. Ma to na celu zapewnienie prawidłowe wnikanie substancji
czynnej w płytkę paznokcia.
Przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru spiłować płytkę jednorazowym pilnikiem, który następnie wyrzucić.
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Jeśli warstwa lakieru została uszkodzona należy ją uzupełnić w ubytkach.
Czas trwania leczenia grzybicy zależy od indywidualnych czynników, głównym jest tempo wzrostu płytki paznokcia oraz stopnia
zakażenia. W przypadku dłoni leczenie trwa średnio około 6 miesięcy, a u stóp do 12 miesięcy. Stosowanie preparatu należy
kontynuować do momentu odrośnięcia zdrowego paznokcia. Zalecany czas leczenia w przypadku dłoni to co najmniej 3 miesiące, u
stóp 6 miesięcy.
Nie należy stosować lakieru dłużej niż przez 6 miesięcy bez konsultacji z lekarzem.
Przeciwwskazania:
Nie stosowaćw przypadku uczulenia na cyklopiroks lub którykolwiek z pozostały składników tego leku,
Nie stosować u osób w wieku poniżej 18 lat.
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