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Alopexy 5% roztwór na skórę 3 x 60 ml
 

Cena: 81,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 3 x 30 ml

Postać Płyny na skórę

Producent PIERRE FABRE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Minoxidilum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Alopexy w postaci roztworu na skórę z minoksydylem to produkt, który przeznaczony jest dla mężczyzn i stosowany jest w
przypadku łysienia androgenowego. Korzystać z niego mogą pacjenci dorośli w wieku 18-65 lat. Pierwsze efekty terapii są zazwyczaj
widoczne po około 2-4 miesiącach stosowania leku. Na co jest Alopexy? Wskazaniem do stosowania leku jest łysienie androgenowe.
Wyrób przeznaczony jest dla mężczyzn, a jego składnikiem czynnym jest minoksydyl, czyli substancja o właściwościach stymulujących
wzrost włosów. Lek może być pomocny w przypadku nadmiernego wypadania włosów (łysienie androgenowe) o nasileniu
umiarkowanym. Powinien być stosowany wyłącznie przez mężczyzn, ponieważ u kobiet może przyczyniać się do pojawiania się
nadmiernego owłosienia też w tych miejscach ciała, których nie dotyczy terapia.

W opakowaniu znajdują się 3 butelki, każda po 60 ml Alopexy. W skład 1 ml roztworu na skórę wchodzi 50 mg minoksydylu oraz
składniki pomocnicze, czyli glikol propylenowy, etanol 96% oraz woda oczyszczona. Zalecane dawkowanie Alopexy opisano w
dołączonej do opakowania ulotce i należy go przestrzegać, chyba że lekarz wyda inne zalecenia. Należy nakładać 1 ml roztworu na skórę
Alopexy rano i 1 ml Alopexy wieczorem. Lek należy aplikować bezpośrednio na skórę owłosionej głowy. Nie powinno się przekraczać
dawki 2 ml leku dziennie, bez względu na wielkość leczonego obszaru skóry. Zanim pacjent przystąpi do aplikacji leku, powinien umyć
ręce. Ręce należy też umyć po aplikacji leku. Płyn należy aplikować od środka leczonej powierzchni skóry na zewnątrz, wmasowując go
lekko opuszkami palców. Dokładna instrukcja aplikacji znajduje się w ulotce.

Lek Alopexy może u niektórych osób przyczyniać się do wystąpienia działań niepożądanych. Natychmiastowego kontaktu z lekarzem
wymagają objawy silnej reakcji alergicznej, w tym opuchlizna twarzy lub jej obszarów, a także trudności z połykaniem lub oddychaniem.
Jeśli chodzi o inne działania niepożądane, bardzo często lek Alopexy powoduje nadmierny porost włosów w miejscach, które nie są
leczone (zwłaszcza u kobiet), a dodatkowo powoduje bóle głowy. Często natomiast przyczynia się do wystąpienia miejscowych reakcji
skórnych różnego rodzaju, a także dolegliwości bólowych w miejscu podania, obrzęków obwodowych i bólów mięśniowo-szkieletowych,
a oprócz tego może prowadzić do trudności z oddychaniem i depresji. Możliwe są też działania niepożądane leku o nieznanej częstości
występowania. Opisano je szczegółowo w ulotce.

Przeciwwskazania Alopexy obejmują nadwrażliwość na minoksydyl lub pozostałe składniki roztworu na skórę. Leku Alopexy w stężeniu
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50 mg/ml nie powinni też stosować pacjenci, którzy źle tolerowali minoksydyl w stężeniu 20 mg/ml. Roztwór na skórę nie powinien być
wykorzystywany przez kobiety, poza tym lek nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na brak
danych dotyczących bezpieczeństwa. Produkt nie powinien być też stosowany przez pacjentów w wieku powyżej 65 lat, gdyż nie badano
jego skuteczności i bezpieczeństwa w tym przypadku.

Skład
Substancją czynną leku jest minoksydyl. 1 ml roztworu zawiera 50 mg minoksydylu. Substancje pomocnicze: glikol propylenowy, etanol
96%, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Łysienie typu męskiego (alopecia androgenetica) o umiarkowanym nasileniu, u mężczyzn.
Uwaga: u kobiet nie zaleca się stosowania produktu Alopexy z powodu ograniczonej skuteczności i dużej częstości
występowania (w 37% przypadkach) nadmiernego owłosienia poza miejscami stosowania.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dawkowanie

Dawkę 1 ml należy nanosić na owłosioną skórę głowy, zaczynając od środka leczonej powierzchni, dwa razy na dobę. To
dawkowanie należy stosować niezależnie od wielkości leczonej powierzchni. Całkowita dawka dobowa nie powinna przekraczać
2 ml.
Nie zaleca się stosowania produktu Alopexy, 50 mg/ml u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat oraz u dorosłych w wieku
powyżej 65 lat ze względu na brak danych dotyczących skuteczności i bezpieczeństwa stosowania.
Sposób podawania:

Podanie na skórę. Produkt rozprowadzić koniuszkami palców na całej leczonej powierzchni skóry. Przed i po naniesieniu
roztworu, dokładnie umyć ręce. Włosy i skóra owłosiona głowy powinny być całkowicie suche przed zastosowaniem
produktu. Nie stosować produktu na inną część ciała.
Aby stymulacja wzrostu włosów była widoczna, może być konieczne leczenie polegające na stosowaniu produktu dwa
razy na dobę, przez 2 miesiące. Początek i stopień odpowiedzi na leczenie różni się u każdego pacjenta. U pacjentów w
młodszym wieku, którzy łysieją od krótkiego okresu czasu lub u których łysienie dotyczy niewielkich powierzchni skóry
na wierzchołku głowy istnieje duże prawdopodobieństwo, że dobrze zareagują na leczenie, co wynika z zebranych
danych. Jednak nie da się przewidzieć osobniczych reakcji na leczenie. Niektóre doniesienia sugerują, że powrót do
początkowego stanu może być obserwowany po 3 lub 4 miesiącach od odstawienia produktu.

Instrukcja stosowania
Zakrętkę z zabezpieczeniem przed dostępem dzieci usunąć przez naciśnięcie jej i przekręcenie w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara (w lewo). Na butelce powinien pozostać tylko pierścień zabezpieczający.
W zależności od rodzaju aplikatora: Stosowanie pipetki dozującej (1 ml roztworu): Pipetka dozująca pozwala na
dokładne odmierzenie 1 ml roztworu i rozprowadzenie po całej leczonej powierzchni.
Stosowanie aplikatora z pompką dozującą: Nakręcić aplikator z pompką dozującą na butelkę. Zastosowanie: skierować
aplikator w kierunku środka leczonej powierzchni, nacisnąć jeden raz i rozprowadzić roztwór koniuszkami palców na
całej objętej zmianami powierzchni skóry. Do aplikacji dawki 1 ml niezbędne jest 6 naciśnięć pompki. Po każdym użyciu
należy wypłukać aplikator w ciepłej wodzie.

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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