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Loxon 2% minoxidil 60 ml
 

Cena: 43,22 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Płyny na skórę

Producent PERRIGO

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Loxon 2% w postaci płynu na skórę głowy z minoksydylem to produkt o działaniu pobudzającym wzrost włosów, który stosuje się w
przypadku problemów z łysieniem androgenowym. Lek przeznaczony jest dla pacjentów w wieku powyżej 18 lat i jednocześnie poniżej
65 lat. Produkt należy aplikować jedynie na nieuszkodzoną skórę głowy.

Na co jest Loxon 2%? Wskazaniem do stosowania produktu jest łysienie androgenowe u kobiet i mężczyzn. Działanie leku polega na
hamowaniu miniaturyzacji mieszków włosowych oraz odwracaniu tego procesu, a dodatkowo produkt leczniczy pobudza namnażanie
się komórek mieszków włosowych w fazie wzrostu. Funkcją Loxon 2% jest zatem hamowanie wypadania włosów typu androgenowego
oraz pobudzanie porostu włosów. Substancją czynną produktu jest minoksydyl.

Pierwsze efekty stosowania leku zauważalne są zazwyczaj po około 4-miesięcznej terapii, a efekt maksymalny można uzyskać, gdy lek
stosowany jest regularnie przez około 12 miesięcy. Podstawą, jeśli chodzi o efektywność terapii, jest systematyczność aplikacji leku,
ponadto na efekty leczenia wpływ mają indywidualne cechy pacjenta.

W opakowaniu znajduje się 60 ml płynu na skórę Loxon 2% o stężeniu 20 mg/ml. Zawartość substancji czynnej leku w 1 ml płynu
wynosi 20 mg. Substancje pomocnicze leku to natomiast glikol propylenowy, woda oczyszczona, etanol 96% oraz kwas cytrynowy. Z
produktu leczniczego należy korzystać zgodnie z informacjami zawartymi w jego ulotce, chyba że lekarz zaleci inaczej. Lek Loxon 2%
należy stosować dwa razy na dobę. Jednorazowa aplikacja polega na rozprowadzeniu 1 ml płynu na skórę głowy objętą procesem
łysienia oraz wmasowaniu go w skórę. 1 rozpylenie produktu to objętość leku odpowiadająca 0,1 ml, co oznacza, że w 10 rozpyleniach
znajduje się 1 ml produktu. Nie powinno się przekraczać dawki większej niż 2 ml płynu na dobę. Na początku terapii (zazwyczaj w
pierwszych 2-6 tygodniach stosowania leku) wystąpić może nasilona utrata włosów. Zwykle efekt ten mija, ale jeśli utrzyma się dłużej
niż 2 tygodnie, należy odstawić produkt i skonsultować się z lekarzem.

W ulotce znajduje się instrukcja korzystania z butelki z dozownikiem leku i jego prawidłowej aplikacji na skórę. W skład leku Loxon 2%
wchodzi 96% etanol, co oznacza, że produkt może działać drażniąco na oczy i błony śluzowe. Należy unikać jego kontaktu z oczami. Po
każdej aplikacji leku należy dokładnie myć ręce, a jeśli nie dojdzie do poprawy stanu pacjenta po terapii trwającej 12 miesięcy, leczenie
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należy przerwać.

Skutki uboczne Loxon 2% może u niektórych pacjentów wykazywać, chociaż nie występują u wszystkich. Koniecznie należy odstawić
lek i pilnie zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia objawów wskazujących na ciężką reakcję alergiczną (obrzęk twarzy, warg,
gardła, problemy z oddychaniem lub połykaniem) – częstość występowania tych objawów jest nieznana. Jeśli chodzi o inne działania
niepożądane Loxon 2%, rzadko pojawiają się reakcje skórne, w tym podrażnienie, świąd lub nadmierne owłosienie. U pacjentów dojść
może do wysuszenia skóry i jej łuszczenia, a także do zwiększenia ilości traconych włosów oraz wystąpienia miejscowego rumienia.
Rzadko natomiast występują przypadki niedociśnienia związane ze stosowaniem leku. Pojawienie się jakichkolwiek działań
niepożądanych produktu wymaga konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Lek Loxon 2% również posiada przeciwwskazania. Nie powinien być używany przez pacjentów z nadwrażliwością na minoksydyl bądź
jakąkolwiek inną substancję, która wchodzi w jego skład. Nie jest przeznaczony dla pacjentów w wieku poniżej 18 lat i nie powinny go
stosować osoby w wieku powyżej 65 lat. Przeciwwskazaniem Loxon 2% jest również nadciśnienie tętnicze. Produkt nie powinien być
aplikowany w inne obszary skóry niż głowa. Nie powinno się go nakładać na skórę objętą stanem chorobowym (łuszczyca, stan
zapalny), czy też ogoloną skórę głowy. Produktu nie powinno się łączyć z innymi lekami stosowanymi miejscowo. Lek nie powinien być
stosowany przez pacjentki w ciąży i karmiące piersią.

Skład

Substancją czynną leku jest minoksydyl.
1 ml płynu na skórę zawiera 20 mg minoksydylu.

Substancje pomocnicze to: glikol propylenowy, etanol 96%, woda oczyszczona, kwas cytrynowy

Wskazania i działanie

Loxon 2% to lek na łysienie androgenowe w postaci płynu do stosowania na skórę głowy.
Formuła preparatu została oparta o minoksydyl – substancję czynną, która odwraca lub hamuje miniaturyzację mieszków
włosowych. Jej zadaniem jest również silne pobudzenie procesu namnażania się komórek mieszków w fazie wzrostu włosów.
Loxon 2% dedykowany jest leczeniu łysienia androgenowego. Lek przeznaczony do stosowania wyłącznie u osób, które
ukończyły 18 lat i nie przekroczyły 65. roku życia.
Łysienie androgenowe u kobiet i mężczyzn to choroba postępująca. Polega na genetycznie uwarunkowanej nadwrażliwości na
dihydrotestosteron, aktywną formę testosteronu. Androgenowe wypadanie włosów można leczyć z pomocą leku Loxon –
zahamowanie tego procesu następuje już w drugim miesiącu stosowania preparatu. Porost włosów najczęściej rozpoczyna się
po 4 miesiącach regularnego stosowania leku Loxon 2%. Maksymalny efekt leczenia łysienia androgenowego z wykorzystaniem
preparatu uzyskuje się po około 12 miesiącach
Lek można stosować w przypadku wypadania włosów u mężczyzn w młodym wieku, trzeba jednak pamiętać, że preparat na
łysienie androgenowe ma zastosowanie wyłącznie u osób powyżej 18. roku życia.
Płyn na wypadanie włosów Loxon 2% jest lekiem wykorzystywanym podczas leczenia łysienia androgenowego. Preparat działa
poprzez:

hamowanie oraz odwracanie miniaturyzacji mieszków włosowych
pobudzanie procesu namnażania się komórek mieszków w fazie wzrostu włosów
pobudzanie do porostu włosów

Pierwsze efekty leczenia można zauważyć w drugim miesiącu systematycznego stosowania leku. Porost włosów rozpoczyna
się po 4 miesiącach kuracji, a efekt maksymalny po upływie około 12 miesięcy regularnego używania płynu na skórę Loxon 2%.
Wyniki leczenia zależą od systematyczności stosowania Loxon 2% i indywidualnych cech pacjenta.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, nadciśnienie tętnicze.

Dawkowanie
Lek na łysienie Loxon 2% należy stosować zgodnie z opisem, który podano na ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub
farmaceuty.
Loxon 2% jak stosować:

należy rozpylić 1 ml płynu na skórę w miejscu łysienia, a następnie delikatnie wmasować;
1 rozpylenie preparatu ma objętość 0,1 ml ( średnia objętość 10 rozpyleń wynosi 1 ml);
nie należy przekraczać 2 ml w ciągu doby.

Uwaga: po nałożeniu płynu Loxon na skórę głowy należy dokładnie umyć ręce.
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Nie należy stosować leku Loxon 2% który jest wskazany do leczenia łysienia androgenowego w czasie stosowania innych leków
podawanych miejscowo.

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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