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Dx2lek płyn na skórę 20 mg/ml 60 ml
 

Cena: 36,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Płyny na skórę

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Minoxidilum

Opis produktu
 

Skład
1 ml płynu zawiera 20 mg minoksydylu (Minoxidilum)

Wskazania i działanie

Produkt leczniczy DX2LEK jest wskazany w leczeniu łysienia typu męskiego (alopecia androgenetica) u mężczyzn i u kobiet w
wieku od 18 do 65 lat.
DX2LEK jest najbardziej skuteczny u ludzi młodszych we wczesnych fazach procesu łysienia. Lepsze wyniki leczenia uzyskuje
się w okolicy szczytu głowy niż w części czołowo-skroniowej.
Zaprzestanie leczenia powoduje cofanie się efektu leczniczego w ciągu kilku miesięcy.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na minoksydyl lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Okres ciąży i karmienia piersią.
Choroby skóry głowy, np. nasilone zmiany w łojotokowym zapaleniu skóry, łuszczyca, zakażenia owłosionej skóry głowy, skóra z
objawami przerwania ciągłości naskórka, poparzona słońcem skóra głowy.
Nadciśnienie tętnicze (u pacjentów leczonych i nieleczonych).
Stosowanie na świeżo ogoloną skórę głowy.
Stosowanie pod opatrunkiem okluzyjnym.
Równoczesne stosowanie miejscowo na owłosioną skórę głowy innych leków.

Dawkowanie

Dorośli (w wieku od 18 do 65 lat) 1 ml leku należy nanosić kroplami na suchą skórę głowy 2 razy na dobę - mniej więcej co 12
godzin, w miejscach wypadania włosów i lekko rozcierać opuszkami palców. Nie należy miejsc tych trzeć ani suszyć. Lek należy
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nanosić za pomocą pompki (1 ml uzyskuje się po pięciokrotnym naciśnięciu przycisku pompki).
Należy dokładnie umyć ręce po zastosowaniu leku.
Nie należy stosować więcej niż 2 ml leku na dobę.
Nie należy stosować leku na inne części ciała.
Nie powinno się myć włosów i głowy przed upływem 4 godzin po zastosowaniu leku.
Należy zaprzestać leczenia po roku, jeżeli nie ma widocznych rezultatów kuracji.
Nie należy zwiększać dawek ani częstości stosowania leku.
W przypadku zatkania się rurki dozownika przez wykrystalizowany lek można ją przemyć ciepłą, przegotowaną wodą.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane występują
około pięciokrotnie częściej u kobiet niż u mężczyzn. Należy natychmiast powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala,
jeśli wystąpi:

obrzęk twarzy, warg lub gardła, który utrudnia połykanie lub oddychanie. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej
(częstość nieznana, nie może być określona na podstawie dostępnych danych);
ból w klatce piersiowej, przyspieszona czynność serca, omdlenie, zawroty głowy, nagła utrata masy ciała, obrzęki rąk lub stóp,
spadek ciśnienia tętniczego.

Mogą wystąpić działania niepożądane:
Często(występują u 1 do 10 osób na 100):

bóle głowy;
nadmierne owłosienie występujące poza miejscem aplikacji(podania leku);
świąd w tym także z wysypką, świąd w innych częściach ciała, świąd oczu.

Niezbyt często (występują u 1 do 10 osób na 1000):

zmniejszone ciśnienie krwi;
duszność;
przemijające wypadanie włosów;
zmiany koloru i struktury włosów;
podrażnienie w miejscu podania;
łuszczenie się skóry;
wysypka;
wysypka przypominająca trądzik;
zapalenie skóry;
suchość skóry, w tym w miejscu aplikacji;
obrzęki obwodowe;
rumień w miejscu aplikacji.

Rzadko (występują u 1 do 10 osób na 10000):

kołatanie serca;
przyspieszone tętno;
ból w klatce piersiowej.

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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