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Molutrex 5% roztwór 3 ml
 

Cena: 46,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 3 ml

Postać Płyny na skórę

Producent PERFFARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Molutrex w postaci roztworu jest produktem przeznaczonym do stosowania zewnętrznego, który może być używany
przez pacjentów dorosłych, młodzież, a także dzieci od 3. roku życia. Na co jest Molutrex? Wskazaniem do stosowania wyrobu
medycznego jest mięczak zakaźny, czyli zakaźny guzek skóry, który może pojawić się w efekcie infekcji wirusowej. Składnikiem czynnym
wyrobu medycznego jest wodorotlenek potasu w stężeniu 5%, który pomaga uszkadzać otoczki lipidowo-kolagenowe wirusów
odpowiedzialnych za rozwój mięczaka zakaźnego. Uszkodzenie tych wewnątrzkomórkowych otoczek wirusa sprawia, że elementy
układu immunologicznego pacjenta mogą łatwiej dotrzeć do wirusa i wyeliminować go.

W opakowaniu znajdują się 3 ml roztworu 5% Molutrex. W skład wyrobu medycznego wchodzi 5% wodorotlenek potasu, czyli substancja
niszcząca wewnątrzkomórkowe otoczki lipidowo-kolagenowe wirusów. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się
z treścią dołączonej do opakowania ulotki. Rekomendowane dawkowanie wyrobu medycznego Molutrex oraz zalecenia dotyczące jego
bezpiecznego stosowania powinny być przestrzegane – chyba że lekarz je zmodyfikuje. Wyrób medyczny Molutrex może być
aplikowany wyłącznie na guzki mięczaka zakaźnego. Nie należy zatem aplikować go na brodawki klasyczne czy też inne zmiany skórne
lub obszary objęte stanami nadmiernego rogowacenia. Poza tym nie powinien mieć kontaktu ze zdrową skórą ani błonami śluzowymi.

Zaleca się aplikację roztworu Molutrex na mięczaka zakaźnego z częstotliwością 2 razy dziennie. Wyrób medyczny należy nałożyć na
zmianę skórną rano i wieczorem – powinno się zrobić to przy pomocy specjalnej szpatułki. Zebraną na niej kroplę wyrobu Molutrex
należy nałożyć na guzek, a następnie poczekać aż wyschnie. Jednorazowo pobrana na szpatułkę ilość roztworu wystarcza do pokrycia 3
guzków – po ich pokryciu preparat należy pobrać ponownie. Wyrób medyczny należy aplikować na guzki przez kilka dni, aż pojawią się
objawy zapalenia. Wskazują one na to, że w ciągu 4–6 tygodni powinno dojść do zaniku guzka. Nie należy stosować preparatu dłużej niż
przez 2 tygodnie.

Nie w każdym przypadku należy stosować wyrób medyczny Molutrex, gdyż istnieją ku temu pewne przeciwwskazania. Z roztworu
Molutrex nie powinni korzystać pacjenci nadwrażliwi na choć jeden z jego składników. Wystąpienie u pacjenta symptomów
nadwrażliwości po zastosowaniu produktu stanowi wskazanie do zaprzestania jego stosowania oraz konsultacji z lekarzem. Wyrób
medyczny Molutrex nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Nie należy go aplikować na guzki mięczaka zakaźnego,
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które zostały zakażone, a także na miejsca wokół oczu oraz błony śluzowe. Produkt nie powinien być również nakładany na zadrapania
ani otwarte rany. Wyrób medyczny nie jest przeznaczony do użytku w przypadku fazy ostrej AZS, a także u pacjentów, którzy mają
upośledzony system immunologiczny.

Wskazania i działanie

Zawiera 5% wodorotlenek potasu, który powoduje uszkodzenie wewnątrzkomórkowych otoczek lipidowo-kolagenowych wirusa.
Dzięki temu układ immunologiczny ma do niego dostęp. W wyniku tego procesy obronne orgnizmu eliminują wirusa.
MOLUTREX jest polecany w leczeniu miejscowym pewnych rodzajów brodawek - Molluscum contagiosum. Mięczak zakaźny
jest zakaźnym guzkiem skóry wywołanym przez wirusy.

Przeciwwskazania
Preparat ma właściwości korozyjne. Stosować wyłącznie na guzki mięczaka zakaźnego (molluscum contagiosum). Nie stosować na
powierzchni śluzówek i w okolicach oczu. Nie stosować preparatu na guzki z objawami nadkażenia. Nie stosować preparatu na guzek
dłużej niż 14 dni.W przypadku matek karmiących nie stosować preparatu na powierzchni ciała, która może mieć kontakt z dzieckiem.
Preparat nie jest zalecany osobom cierpiącym na atopowe zapalenie skóry w fazie ostrej lub u osób z upośledzonym systemem
odpornościowym. Nie stosować ma brodawki klasyczne i inne stany nadmiernego rogowacenia naskórka (hiperkeratynizacji).

NIE NALEŻY STOSOWAĆ PREPARATU:

U dzieci poniżej 3 roku życia
Na zakażonych guzkach mięczaka zakaźnego
Wokół oczu oraz na błony śluzowe (w ustach czy na genitaliach), na otwarte rany czy też zadrapania
W przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu

Dawkowanie
2 aplikacje dziennie, najlepiej rano i wieczorem. Stosować roztwór jedynie na brodawki wywołane Molluscum contagiosum. Nie
stosować na zdrową skórę.

Podczas stosowania preparatu należy ustawić opakowanie na płaskiej powierzchni, aby uniknąć ryzyka upadku butelki i wylania
się roztworu.
Nałożyć niewielką ilość preparatu na szpatułkę
Wytrzeć dół szpatułki o brzeg flakonika, aby uniemożliwić uformowanie się kropli na końcu szpatułki
Za pomocą szpatułki nałożyć roztwór na guzek mięczaka zakaźnego (molluscum contagiosum)
Zaczekać aż wyschnie
Nałożyć ponownie preparat na szpatułkę po 3 zastosowaniach (3 guzki)

Nakładać preparat na guzki mięczaka zakaźnego przez kilka dni aż do wystąpienia objawów zapalenia (co następuje po 4-10 dniach).
Zapalenie jest znakiem, że guzek ulegnie zanikowi w ciągu najbliższych 4 do 6 tygodni.

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