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Alocutan forte 50 mg/ml aerozol na skórę 60 ml
 

Cena: 40,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Płyny na skórę

Producent SUN-FARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Minoxidilum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Alocutan Forte w postaci aerozolu na skórę jest produktem przeznaczonym dla mężczyzn w wieku 18–49 lat, którzy zmagają się z
nadmiernym wypadaniem włosów na czubku głowy. Na co jest Alocutan Forte? Wskazaniem do stosowania leku jest łysienie
androgenowe, czyli terapia łysienia typu męskiego. Składnikiem czynnym leku jest minoksydyl, którego działanie polega na
przeciwdziałaniu postępowania łysienia, a oprócz tego na pobudzaniu wzrostu włosów. Trzeba liczyć się z tym, że na początku
stosowania leku efekty u pacjentów mogą być różne. U niektórych osób na początku terapii lekiem pojawić może się wrażenie
wzmożonej utraty włosów. Jest to związane z tym, że nowo pojawiające się włosy będą przyczyniać się do wypadania włosów starych.
Efekt ten przestaje być widoczny po kilku tygodniach, co tylko potwierdza, że produkt leczniczy działa.

W opakowaniu znajduje się 60 ml aerozolu na skórę Alocutan Forte. W skład 1 ml roztworu (6 rozpyleń) wchodzi 50 mg minoksydylu
oraz składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i – jeśli lekarz nie wskaże
inaczej – postępować zgodnie z jej wytycznymi. Zanim pacjent zastosuje produkt leczniczy Alocutan Forte, powinien wykluczyć inne
czynniki, które mogą prowadzić do wypadania włosów, w tym między innymi zaburzenia hormonalne, niedożywienie czy niektóre
choroby.

Zaleca się stosowanie 1 ml leku (6 rozpyleń) na powierzchnię skóry głowy, która objęta została łysieniem androgenowym. Lek należy
aplikować na skórę głowy 2 razy dziennie (rano i wieczorem). Bez względu na to, jak duża jest powierzchnia leczonej skóry, nie powinno
się przekraczać 2 ml leku na dobę (12 rozpyleń). Należy unikać kontaktu leku z błonami śluzowymi i oczami. Alocutan Forte powinien
być aplikowany na suchą skórę głowy i nie należy jej zwilżać przynajmniej przez 4 godziny po aplikacji leku. Alocutan Forte nie należy
aplikować na inne części ciała. Zazwyczaj zauważalne efekty widać po około 2–4 miesiącach regularnego stosowania produktu
leczniczego. Nie należy jednak na tym etapie kończyć terapii tylko ją kontynuować, aby utrzymać efekt (nawet do roku, jeśli tak wskaże
lekarz). Jeśli jednak pacjent nie zauważy poprawy po 4 miesiącach stosowania leku Alocutan Forte, powinien przestać z niego
korzystać.

Alocutan Forte może mieć działania niepożądane. Bardzo często powoduje bóle głowy, a często przyrost masy ciała, obrzęk obwodowy,
świąd i nadmierne owłosienie, a także nadciśnienie i duszność. Pozostałe skutki uboczne opisano w ulotce. Lek Alocutan Forte
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przeciwwskazania do stosowania również ma, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na
jego substancję czynną (minoksydyl) bądź składniki pomocnicze leku. Produkt nie powinien być też stosowany u kobiet, gdyż w
pojedynczych przypadkach może prowadzić do wzrostu włosów na twarzy w czasie terapii. Produkt leczniczy nie powinien być używany
przez pacjentów w wieku poniżej 18 lat oraz powyżej 49 lat. Leku nie należy też używać przy nagłej utracie włosów, która jest
nierównomierna, poza tym nie powinno się stosować go w terapii łączonej z innymi preparatami miejscowymi.

Skład

Substancja czynna leku: minoksydyl (Minoxidilum).

1 ml roztworu zawiera 50 mg minoksydylu.

Substancje pomocnicze: etanol 96% (V?V), glikol propylenowy, woda oczyszczona.

1 ml roztworu zawiera 508,60 mg glikolu propylenowego.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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