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Excilor Leczenie grzybicy paznokci płyn 3,3 ml
 

Cena: 70,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 3,3 ml

Postać Płyny na skórę

Producent MAGNAPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Excilor Leczenie Grzybicy Paznokci w postaci płynu jest produktem ze specjalną technologią Trans Active, która nie
wymaga spiłowywania płytki paznokcia w czasie trwania terapii. Efekty stosowania wyrobu medycznego Excilor widoczne są już po 2
tygodniach systematycznego stosowania. Na co jest Excilor Leczenie Grzybicy Paznokci? Wskazaniem do stosowania wyrobu
medycznego – jak sama nazwa wskazuje – jest grzybica paznokci. Składniki aktywne płynu Excilor Leczenie Grzybicy Paznokci wnikają
w głąb paznokcia na całej jego powierzchni, dzięki czemu mogą działać równomiernie i skutecznie. Wyrób medyczny przyczynia się do
obniżenia pH paznokcia, co tworzy niekorzystne warunki dla rozwoju chorobotwórczych grzybów.

W opakowaniu znajduje się 3,3 ml płynu Excilor Leczenie Grzybicy Paznokci. W skład wyrobu medycznego wchodzi mleczan etylu oraz
kwas octowy, poza tym w formule znalazł się środek poprawiający wchłanianie wyrobu medycznego przez paznokieć oraz substancja
powłokotwórcza. Formuła zawiera również wodę i glicerol, polisorbat 80, octan cetylu oraz acetylowane alkohole lanolinowe, a także
biotynę i środek konserwujący. W składzie wyrobu medycznego nie znajdują się natomiast parabeny. Przed zastosowaniem wyrobu
medycznego Excilor Leczenie Grzybicy Paznokci należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką. Produkt należy stosować
zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce i w ustalonych dawkach. Rekomendowane dawkowanie Excilor Leczenie Grzybicy Paznokci
to aplikacja na zakażone paznokcie dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Pierwsze efekty stosowania wyrobu medycznego pojawiają
się już po 2 tygodniach systematycznej aplikacji, jednak dla jak najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie Excilor Leczenie Grzybicy
Paznokci przez minimum 3 miesiące oraz kontynuowanie terapii aż do czasu odrośnięcia zdrowego paznokcia.

Zanim pacjent skorzysta z płynu Excilor Leczenie Grzybicy Paznokci, powinien dokładnie oczyścić paznokieć, a jeśli na paznokciu
znajduje się lakier do paznokci, należy go zmyć. Następnie zaleca się nałożenie płynu przy pomocy aplikatora obficie na całą
powierzchnię chorego paznokcia, a dodatkowo na jego brzegi od spodu. Należy też unikać kontaktu płynu Excilor Leczenie Grzybicy
Paznokci ze skórą wokół paznokcia. Po aplikacji wyrobu medycznego na paznokcie należy odczekać około 1–2 minuty, aż preparat
wyschnie. Dopiero po tym czasie można zakładać skarpetki, czy też buty. Bezpośrednio po zastosowaniu wyrobu medycznego pacjent
może odczuwać mrowienie pod paznokciem – jest to znak, że składniki czynne produktu wniknęły w docelowe miejsce swojego
działania.
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Nie każdy pacjent z grzybicą paznokci powinien stosować wyrób medyczny Excilor Leczenie Grzybicy Paznokci, ponieważ produkt ma
również przeciwwskazania. Nie zaleca się stosowania płynu Excilor w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
produktu. Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa lepiej unikać stosowania wyrobu medycznego u dzieci, kobiet w
ciąży i karmiących piersią. W czasie korzystania z wyrobu medycznego należy unikać jego kontaktu z oczami.

Skład
Mleczan etylu, kwas octowy, środek poprawiający penetrację, substancja powłokotwórcza, woda, glicerol, polisorbat 80, octan cetylu,
acetylowane alkohole lanolinowe, biotyna i środek konserwujący (nie zawiera parabenów)

Wskazania i działanie

Excilor® leczenie grzybicy paznokci w formie płynu to wyrób medyczny stosowany w leczeniu grzybicy paznokci. Jako jeden z
niewielu na rynku, dzięki technologii TransActive, nie wymaga uciążliwego piłowania paznokcia.
Wnika w głąb paznokcia na całej powierzchni, natychmiast obniża pH paznokcia, tworząc niekorzystne środowisko dla rozwoju
grzybów.
Produkt wzbogacony jest w glicerol, lipidy pielęgnujące paznokcie oraz biotynę, które pomagają odbudować uszkodzoną
strukturę paznokcia, co wpływa korzystnie na estetyczny wygląd paznokcia.
Efekty widoczne już od 2. tygodnia stosowania.
Wygodny - aplikacja zajmuje tylko 1 min. dziennie rano i wieczorem.
Skuteczność preparatu Excilor® na poziomie amorolfiny, potwierdzona w badaniach klinicznych.

Przeciwwskazania
Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie stosować w przypadku nadwrażliwości lub uczulenia na którykolwiek ze składników. Unikać
kontaktu z oczami i błonami śluzowymi. Brak danych klinicznych dotyczących stosowania preparatu u dzieci oraz kobiet w okresie ciąży
i karmienia piersią. Diabetycy, u których występują problemy ze stopami, powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem
stosowania preparatu Excilor.

Dawkowanie
Preparat nakładać na zakażone miejsce dwa razy dziennie (rano i wieczorem). Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów, stosować przez
co najmniej trzy miesiące i kontynuować do czasu odrośnięcia zdrowego paznokcia.
Przed użyciem preparatu oczyścić paznokieć. Jeśli jest pokryty lakierem należy go zmyć. Za pomocą aplikatora nałożyć obficie preparat
na całą powierzchnię paznokcia oraz jego brzegi od spodu. Unikać kontaktu z otaczającą skórą. Przed założeniem skarpetek/butów
odczekać 1 – 2 minuty do czasu wyschnięcia paznokcia, aby preparat wniknął do jego wnętrza.
Po nałożeniu preparatu odczuwalne może być mrowienie pod paznokciem, oznaczające, że preparat wniknął w paznokieć.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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