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Undofen Amorolfina leczniczy lakier do paznokci 2,5 ml
Cena: 46,55 PLN
Opis słownikowy
Postać

Płyny na skórę

Producent

OMEGA PHARMA

Promocje

Wybór Farmaceuty

Rodzaj rejestracji

Lek

Substancja
czynna

Amorolfinum

Opis produktu
Skład
Substancją czynną leku jest amorolfina. Jeden mililitr lakieru zawiera 50 mg amorolfiny (co odpowiada 55,74 mg amorolfiny
chlorowodorku). -Pozostałeskładniki to: amoniowego metakrylanu kopolimer (typ A), triacetyna, butylu octan, etylu octan, etanol
bezwodny.
Wskazania i działanie
Leczniczy lakier do paznokci Undofen® Amorolfina, to produkt zawierający amorolfinę o działaniu przeciwgrzybicznym, skierowanym
przeciwko szerokiemu spektrum grzybów z grupy dermatofitów, drożdżaków i pleśni .
Wskazany jest do samodzielnego stosowania w przypadku występowania grzybicy ograniczonej do dwóch paznokci.
Produkt aplikowany w postaci lakieru na zainfekowaną płytkę paznokcia zapewnia odpowiednią penetrację leku, nawet do
głębszych warstw paznokcia, co w efekcie zapewnia mu odpowiednią skuteczność w leczeniu grzybicy paznokci .
Przeciwwskazania
Produktu Undofen® Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy nie wolno ponownie stosować u pacjentów, którzy wykazali
nadwrażliwość na leczenie. Nadwrażliwość na substancję czynną (amorolfinę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
Dawkowanie
Lakier do paznokci nakłada się na powierzchnię chorych paznokci u rąk lub stóp jeden raz w tygodniu. Aplikacja 2 razy w tygodniu może
okazać się korzystna w niektórych przypadkach.
Pacjent powinien nałożyć lakier na paznokcie jak opisano poniżej:
1. Przed pierwszym nałożeniem produktu Undofen Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy, ważne jest aby
zakażone części paznokcia (zwłaszcza powierzchnię paznokcia) spiłować bardzo dokładnie za pomocą pilnika.
Następnie powierzchnię paznokcia należy oczyścić i odtłuścić stosując wacik nasączony alkoholem. Przed powtórnym
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nałożeniem produktu Undofen Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy, zakażone paznokcie należy w
zależności od potrzeb, ponownie opiłować, a następnie oczyścić wacikiem w celu usunięcia wszelkich pozostałości
lakieru.
Ostrzeżenie: pilników stosowanych do chorych paznokci nie wolno używać do paznokci zdrowych.
2. Jedną z dostarczonych wielorazowych szpatułek, nałożyć lakier do paznokci na całą powierzchnię chorego paznokcia.
Pozostawić do wyschnięcia przez 3-5 minut. Po użyciu, oczyścić szpatułkę tym samym wacikiem, którym wcześniej
oczyszczono paznokieć.
Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą.
W celu nałożenia lakieru na każdy leczony paznokieć, zanurzyć szpatułkę w lakierze bez wycierania lakieru o szyjkę butelki.
Ostrzeżenie: podczas pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (rozcieńczalniki, benzyna lakowa, itp.) należy nosić nieprzepuszczalne
rękawice w celu ochrony produktu Undofen Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy na paznokciach.
Leczenie należy kontynuować bez przerwy, aż do czasu regeneracji paznokci i całkowitego wyleczenia zaatakowanych chorobą
powierzchni. Wymagana częstość aplikacji i czas trwania leczenia zależą głównie od nasilenia i lokalizacji zakażenia. Ogólnie
jest to 6 miesięcy (paznokcie u rąk) i 9-12 miesięcy (paznokcie u stóp).
Ocena skuteczności leczenia zalecana jest w odstępach około 3 miesięcznych.
Współistniejąca grzybica stóp powinna być leczona odpowiednim kremem przeciwgrzybiczym.
Pacjenci w podeszłym wieku
Brak specjalnych zaleceń dotyczących dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku.
Dzieci i młodzież
Produkt Undofen Amorolfina, 50 mg/ml, lakier do paznokci leczniczy nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży, z powodu
braku danych dotyczących bezpieczeństwa lub skuteczności.
Sposób podawania
Podanie na powierzchnię paznokcia.
Działania niepożądane
Działania niepożądane występują rzadko.
Mogą wystąpić zaburzenia paznokci (np. przebarwienia paznokci, łamanie się paznokci, kruchość paznokci). Te reakcje mogą
być związane z samą grzybicą paznokci.
Działania niepożądane sklasyfikowano według częstości występowania oraz według układów i narządów.
Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej
Rzadko (≥1/10 000 do <1/1 000)
Zaburzenia płytki paznokciowej, zmiany barwy płytki paznokciowej, łamliwość paznokci
(onychoclasis), nadmierna kruchość paznokci z ich rozwarstwianiem się (onychorrhesis).
Bardzo rzadko (<1/10 000)
Uczucie pieczenia skóry.
Częstość nieznana
Rumień, świąd, zapalenie kontaktowe skóry, pokrzywka, pęcherz skórny
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